
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

 

Av. Onça Pintada, 1308 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0
(Processo Administrativo n.°

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amazonas –
nº 1.308, Galo da Serra – Presidente Figueiredo/AM, por meio da Coor
Pregoeiro, designado pela Portaria Nº. 007 DG/IFAM/CPRF, de 16 de Janeiro de 2018, realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO, PEQUENAS EMPRESAS E EQUIPAR
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezem
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 27/08/2018 
Horário: 10:00h (Horário de Brasília), 09
Local: Portal de Compras do Governo Federal 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual fornecimento de gêneros 
alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃ

2.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
Campus Presidente Figueiredo 

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

2.2.2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

2.2.3. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

2.2.4. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amaz

2.2.5. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

2.2.6. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 
Administrativo n.° 23386.000279/2018-87) 

 

se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, 
– campus Presidente Figueiredo/AM, sediado na Av. Onça Pintada, 

Presidente Figueiredo/AM, por meio da Coordenação de Licitações e 
Pregoeiro, designado pela Portaria Nº. 007 DG/IFAM/CPRF, de 16 de Janeiro de 2018, realizará 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO, PEQUENAS EMPRESAS E EQUIPARADOS
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 

8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

:00h (Horário de Brasília), 09:00h (Horário Local) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

tação é o registro de preços para eventual fornecimento de gêneros 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

ÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

São participantes os seguintes órgãos: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Itacoatiara

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Humaitá

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Parintins

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Maués

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manacapuru
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, 
campus Presidente Figueiredo/AM, sediado na Av. Onça Pintada, 

denação de Licitações e 
Pregoeiro, designado pela Portaria Nº. 007 DG/IFAM/CPRF, de 16 de Janeiro de 2018, realizará 

tipo menor preço, com 
ADOS nos termos da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, 

bro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

tação é o registro de preços para eventual fornecimento de gêneros 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - 

Campus Itacoatiara; 

Campus Humaitá; 

Campus Parintins; 

Campus Maués; 

Campus Lábrea; 

Campus Manacapuru; 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

 

Av. Onça Pintada, 1308 

2.2.7. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
Industrial; e 

2.2.8. Exército - Comando 2 Grupamento Engenharia CNST/MEX/AM

  
 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.8

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órg

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, ob
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 
não participante. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal
www.comprasgovernamentais.gov.br

4.3. O credenciamento junto ao provedor
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, i
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Cam

Comando 2 Grupamento Engenharia CNST/MEX/AM. 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 

do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

e preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes

do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, ob
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 
a contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, i
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

Campus Manaus Distrito 

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 

do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
92, de 2013. 

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

ão gerenciador e órgãos participantes. 

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

e preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 
a contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

de Compras do Governo Federal, no sítio 
, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
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4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso.

 

 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Cadastramento Unificado de Fornecedores 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pess
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

5.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos adm
vigente; 

5.3.2. que estejam sob falência, concurso de credores, , em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.2  que estejam reunidas em consórcio;

5.4. Também é vedada a participação de 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

5.5. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:

5.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5.6. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 
seguintes declarações: 

5.6.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  

5.6.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalh
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 

5.6.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos d
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar
recebimento de propostas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno 
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  

Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pess

MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

que estejam sob falência, concurso de credores, , em processo de dissolução ou liquidação;

que estejam reunidas em consórcio; 

mbém é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
r do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normat
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
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A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

de pequeno porte e 
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

onforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução 

Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima: 

inistrativos, na forma da legislação 

que estejam sob falência, concurso de credores, , em processo de dissolução ou liquidação; 

quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações 

Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
r do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

o noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

a Instrução Normativa 

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
á automaticamente a fase de 
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6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.6.1.  valor unitário 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para 
cada item; 

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista 
para o item. 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável
de garantia, número do registro ou inscrição do

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a ........
apresentação.  

 

7.  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS P

7.1. A abertura da presente licitação dar
data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem 
irregularidades insanáveis.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fu
em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automa
participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
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Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para 

havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista 

Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos de validade ou 
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

O prazo de validade da proposta não será inferior a ........ (......) dias, a contar da data de sua 

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem 

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário
levado a efeito na fase de aceitação. 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para 

havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista 

, o modelo, prazos de validade ou 
bem no órgão competente, quando for o caso; 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

, a contar da data de sua 

ROPOSTAS 

á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem 

ndamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em sentido contrário, 

ticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.6.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 
(dez centavos). 

7.6.2. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secreta
de Gestão.. 

7.6.3. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  

7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pel
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

7.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sist
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para ef
das propostas. 

7.15. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.15.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

icitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
o em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secreta

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.  

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
ma eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para ef

Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

icitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
o em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

o mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

, em tempo real, do valor 

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
ma eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
 

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

ema, findo o qual será 

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 

Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
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8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empat
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 

8.2   Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço má
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.4 Considera-se inexequível a 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
dos respectivos encargos, ainda que
mínimos, exceto quando se referirem
os quais ele renuncie a parcela ou à 

8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de 
não aceitação da proposta.  

8.5.1 Dentre os documentos p
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
justificada do licitante, formulada antes de
Pregoeiro.  

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma.

8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar,
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoe
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

8.9 Nos itens em que for admitido oferecer q
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora.

 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.3 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação
proposta classificada em primeiro lugar
condições de participação, especialmente quanto à
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto.  

.2   Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço má
ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

 proposta que apresente preços global ou unitários
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

que o ato convocatório da licitação não tenha 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio

 totalidade da remuneração. 

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de 

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

caminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 

vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 

do o preço da proposta vencedora. 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

e, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

.2   Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado 

O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

unitários simbólicos, 
 mercado, acrescidos 
 estabelecido limites 
próprio licitante, para 

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de 

assíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

caminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 

iro examinará a proposta ou lance 

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

iro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

uantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 

do licitante detentor da 
verificará o eventual descumprimento das 

existência de sanção que impeça a participação no 
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9.3.1 SICAF; 

9.3.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

9.3.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.

9.3.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 

9.3.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa

9.3.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.4 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 
Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes

9.5 Habilitação jurídica:  

9.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.2 Em se tratando de microempreendedor 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.5.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsa
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.5.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.5.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das P
microempresa ou empresa de pequeno porte
Empresarial e Integração – DREI;  

9.5.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, c
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.5.7 No caso de agricultor familiar: Dec
ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.5.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 
(arts. 17 a 19 e 165). 

9.5.9 No caso de exercício de atividade de 
beneficiados, acondicionados, transportados, vendidos ou depos
funcionamento expedido pelo órgão competente
Nº 986, DE 21 DE OUTUBRO DE1969.

9.5.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva; 
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Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 
, nas condições seguintes: 

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 

Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte segundo determinado pelo Departamento 

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP
ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 
produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 

No caso de exercício de atividade de estabelecimentos onde são fabricados, preparados, 
beneficiados, acondicionados, transportados, vendidos ou depositados alimentos: licença
funcionamento expedido pelo órgão competente (ANVISA), nos termos do artigo 48
Nº 986, DE 21 DE OUTUBRO DE1969. 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
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CEIS, mantido pela Controladoria-

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
_adm/consultar_requerido.php). 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

MEI: Certificado da Condição de 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

bilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
essoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

segundo determinado pelo Departamento de Registro 

om a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

DAP ou DAP-P válida, ou, 
ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

CEI, que comprove a 
produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 

estabelecimentos onde são fabricados, preparados, 
licença sanitária para 
48 do DECRETO-LEI 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

 

Av. Onça Pintada, 1308 

9.6 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.6.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

9.6.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rel
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.6.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.6.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

9.6.5 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição

9.7 Qualificação econômico-financeira

9.7.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.7.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três)

9.7.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.7.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite
balanço patrimonial e demonstrações con

9.7.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obte
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação 
das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante

 

SG = 

 

LC = 

9.7.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
deverão comprovar patrimônio líquido de 
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Regularidade fiscal e trabalhista: 

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Geral da Fazenda Nacional. 

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

financeira: 

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
rma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

so de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
al e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obte
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

atrimônio líquido de 10 (dez) do valor estimado da contratação ou item pertinente
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prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

ativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

maio de 1943; 

caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

, sob pena de inabilitação. 

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
rma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
meses da data de apresentação da proposta; 

de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 

se a apresentação de 
tábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
Liquidez Corrente (LC), 

do valor estimado da contratação ou item pertinente. 
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9.8 As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

9.8.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.9 O licitante enquadrado como microempreendedor 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
 
9.9.1 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), 
no prazo de até 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente 
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 
documentação por meio do e-mail licita_cprf@ifam.edu.br. Posteriorment
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 
ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para o 
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e

9.9.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ
legalmente permitidos. 

9.10 Em relação às licitantes cadastradas no S
SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema 
fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instru
SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.10.1 Também poderão ser consultados 
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF

9.10.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 
na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema
prazo 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 
pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes 
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da 
LC nº 123, de 2006. 

9.11 A existência de restrição relativamente à regu
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
habilitação. 

9.12 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorroga
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa

9.13 A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
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empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

nial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), 

de até 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente 
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

mail licita_cprf@ifam.edu.br. Posteriormente, os documentos serão 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 
ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 

o prazo de 03 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para o 
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail. 

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica e à regularidade 

fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instru

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 
o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou 
na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no 

, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 
bilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitant
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior

Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
nções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
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empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 

individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

nial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), 

de até 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente 
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

e, os documentos serão 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 
ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 

o prazo de 03 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para o 

diferentes, salvo aqueles 

istema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
em relação à habilitação jurídica e à regularidade 

fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa 

os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

correspondente através do sítio oficial, ou 
o licitante será convocado a encaminhar, no 

, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 
bilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da 

laridade fiscal não impede que a licitante 
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

, a critério da administração pública, 

regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
nções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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9.15 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá
Edital. 

9.16 Da sessão pública do Pregão divulgar

10 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.3 A sessão pública poderá ser reaberta:

10.3.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.3.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, 
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.4.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e
acordo com a fase do procedimento licitatório.

10.4.2 A convocação feita por e-mail ou fac
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 
11 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.3 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
horas,, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico 

11.3.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 

11.3.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

11.4 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.4.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

 

 

12 DOS RECURSOS 

12.3 Declarado o vencedor e decorr
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
sistema. 

12.4 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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ado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o e

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

A sessão pública poderá ser reaberta: 

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, 
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

ocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
o licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

 

banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
a ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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ado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 
los em desacordo com o estabelecido neste 

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
situação em que serão 

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos 
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

mail, ou, ainda, fac-símile, de 

á de acordo com os dados contidos no 
o licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
motivos, em campo próprio do 

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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12.4.1 Nesse momento o Pregoeiro não a
condições de admissibilidade do recurso.

12.4.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

12.4.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6 Os autos do processo permanecer
constante neste Edital. 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.3 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela 
apresentados. 

13.4 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.3 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à con
previstas neste Edital.  

14.4 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.5 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.6 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.6.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

 

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco)
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

cia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no 
dias, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
o uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
tantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 

do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

dentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

lhes assegurada vista imediata dos 

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

ão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

05 (cinco) dias, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

tratação, sem prejuízo das sanções 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
la para assinatura, mediante 

cia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no 

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
o uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
tantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 

 

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 
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15.3 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 
para aceitar a Nota de Empenho. O prazo de vigência da contratação é de 
do(a) aceite da Nota de Empenho prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93

15.4 Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF 
para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Púb

15.4.1 A adjudicatária terá o prazo de 
convocação, para aceitar Nota de Empenho
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.4.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
Nota de Empenho, a Administração poderá encaminhá
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônic
assinado/retirado no prazo de 05 (cinco)

15.5 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administ

15.6 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF
não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do 

15.6.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no edital e anexos. 

 

16 DO PREÇO 

16.3 Os preços são fixos e irreajustáveis.

16.4 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

 

17 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALI

17.3 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.3 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

 

19 DO PAGAMENTO 

19.3  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 
final do período de adimplemento a que se referir, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado

19.4  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos term

19.5 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada. 
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Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93

Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF 
para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Púb

A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
aceitar Nota de Empenho, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônic
05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos 

CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 

fixos e irreajustáveis. 

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

S DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

indicados pelo contratado. 

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
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Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 
12 (doze) meses contados 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF 
para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

dias úteis, contados a partir da data de sua 
, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 

vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para aceitar a 
lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
dias, a contar da data de seu recebimento.  

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos 

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

dias, contados a partir da data 
através de ordem bancária, para crédito em banco, 

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

os do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
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19.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.7 Será considerada data do pagamento o dia 
pagamento. 

19.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

19.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual per
contratante. 

19.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

19.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

19.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situ

19.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 
será rescindido o contrato em execução com a

19.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tr
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

19.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a C
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de co
Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo a
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 

I = (TX) 
I 
=  

( 6 / 100 )
365
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Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual per

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

xistência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
tos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

e de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 
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Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

amento ficará sobrestado até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

em que constar como emitida a ordem bancária para 

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

xistência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
tos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
ação junto ao SICAF.   

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 

 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
ibutária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

não tenha concorrido, 
mpensação financeira devida pela 

dimplemento da parcela, é calculada mediante a 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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20 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

20.3 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
proposta do licitante mais bem classificado.

20.3.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado.

20.4 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 
a fase competitiva. 

20.5 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

 

21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.3 Comete infração administrativa, nos termos da 
que:  

21.3.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata 
de registro de preços; 

21.3.2 apresentar documentação falsa;

21.3.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.3.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.3.5 não mantiver a proposta; 

21.3.6 cometer fraude fiscal; 

21.3.7 comportar-se de modo inidôneo;

21.4 Considera-se comportamento
participação, quanto ao enquadramento
momento da licitação, mesmo após o

21.5 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

21.5.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 
do licitante; 

21.5.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 

21.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

21.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.8 A autoridade competente, na ap
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade,
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DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
proposta do licitante mais bem classificado. 

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata 

apresentar documentação falsa; 

deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; 

se de modo inidôneo; 

comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,

o encerramento da fase de lances. 

ue cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade, 
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Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 

propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata 

quanto às condições de 
licitantes, em qualquer 

ue cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
seguintes sanções: 

por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

licação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
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21.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.10 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

 

22 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.3 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital.

22.4 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e
por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra 
Figueiredo/AM, Setor de Protocolo. 

22.5 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

22.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.7 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverã
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.8 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os

22.9 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicaçã
contrário, pelo Pregoeiro.   

23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e 
habilitação e classificação. 

23.5  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 
interesse público. 
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As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
poderá impugnar este Edital. 

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licita_cprf@ifam.edu.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra 

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverã
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

pediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicaçã

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

 acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 
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sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

mail licita_cprf@ifam.edu.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra – Presidente 

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

prazos previstos no certame. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

pediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

-se-á o dia do início e 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
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23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www2.ifam.edu.br/campus/cprf/acesso
obtidos no endereço Av. Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra 
Coordenação de Licitação nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 16:30 h
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1  ANEXO I - Termo de Referência

23.12.2 ANEXO I DO TERMO DE REFE
gerenciador e aos órgãos participantes;

23.12.3 ANEXO II – Ata de Registro de Preços

23.12.4  ANEXO III – Carta Proposta da Licitante

23.12.5  ANEXO IV – Atestado/Declaração de Capacidade Técnica

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
am.edu.br/campus/cprf/acesso-a-informacao/licitacao, e também poderão ser lidos e/ou 

obtidos no endereço Av. Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra – Presidente Figueiredo/AM, na 
Coordenação de Licitação nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 16:30 horas, mesmo endereço 
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Termo de Referência; 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – Quantidades a serem 
aos órgãos participantes; 

Ata de Registro de Preços; 

Carta Proposta da Licitante 

Atestado/Declaração de Capacidade Técnica 

Presidente Figueiredo–AM, 02

 
 
 
 
 
 

Karine Nunes Lima 
Pregoeira 
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Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
informacao/licitacao, e também poderão ser lidos e/ou 

Presidente Figueiredo/AM, na 
oras, mesmo endereço 

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

 fornecidas ao órgão 

AM, 02 de agosto de 2018. 
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1. DO OBJETO 

1.1 Aquisição de gêneros alimentícios para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Amazonas - Campus Presidente 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seu 

anexo. 

1.2 As futuras contratações deverão atender às necessidades do órgão gerenciador e 

participantes. 

 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

 

ITEM 
CÓDIGO 

CATMAT 
DESCRIÇÃO 

01 217009 

AVEIA EM FLOCOS, 

acondicionado em 
embalagem resistente de 
polietileno atóxico contendo 
500g, com identificação 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) 
ano a contar da data de 
entrega. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Aquisição de gêneros alimentícios para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Campus Presidente Figueiredo, e demais campi e órgãos interessados, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seu 

As futuras contratações deverão atender às necessidades do órgão gerenciador e 

PERECÍVEIS 

UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

embalagem resistente de 
polietileno atóxico contendo 
500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 

fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 

anho. 
(um) 

ano a contar da data de 

Pacote 500g 400 
 R$                          
7,67  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

Aquisição de gêneros alimentícios para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Figueiredo, e demais campi e órgãos interessados, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seu 

As futuras contratações deverão atender às necessidades do órgão gerenciador e 

 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL 

FREQUÊNCIA 
DE ENTREGA 

R$                           R$                
3.068,00  

Mensal 
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02 217002 

AMIDO DE MILHO, 

produto amiláceo de milho, 
com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, com 
umidade máxima de 14% 
por peso, isento de 
sujodades, parasitas e 
larvas,  validade de 10  
meses a contar da entrega 

03 283717 

ARROZ TIPO 1, longo, fino, 
tipo 1, beneficiado, polido, 
procedência nacional e ser 
de safra corrente, limpo, 
grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 
14%, catacterísticas físicas, 
químicas, biológicas e da 
embalagem devem 
obedecer à legislação 
vigente, não sendo 
necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O 
produto deverá conter no 
mínimo na porção de 50g: 
173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras 
totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras 
trans, 1,2g de fibra 
alimentar, 7,9mg de sódio, 
0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 
27mg de potássio, 48mg 
fósforo, 12mg de magnésio, 
0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de 
vitamina B5, 0,08mg de 
vitamina B6. O produto deve
declarar marca, prazo de 
validade,devidamente 
rotulado, conforme 
legislação vigente. Validade 
mínima de 06 (seis) meses.

04 240709 

AÇÚCAR CRISTALIZADO
cor branca, sacarose de  
cana de açúcar, 
acondicionado em 
embalagem  plástica  
contend 1 kg de peso 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 

milho, 
cheiro e 

umidade máxima de 14% 

larvas,  validade de 10  
a contar da entrega  

KG 100 
 R$                          
4,90  

, longo, fino, 
tipo 1, beneficiado, polido, 
procedência nacional e ser 
de safra corrente, limpo, 

de 
máxima de 

físicas, 
químicas, biológicas e da 

necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O 

no 
porção de 50g: 

173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras 

saturadas, 0g de gorduras 

de sódio, 
0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 

48mg de 
fósforo, 12mg de magnésio, 

0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de 
vitamina B5, 0,08mg de 
vitamina B6. O produto deve 

de 

Validade 
mínima de 06 (seis) meses. 

KG 1.000 
 R$                          
3,02  

CRISTALIZADO, 
cor branca, sacarose de  

KG 2.000 
 R$                          
2,56  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$                   
490,00  

Mensal 

R$                           R$                
3.020,00  

Mensal 

R$                           R$                
5.120,00  

Mensal 
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líquido, com identificação do 
produto, contendo data de 
fabricação e prazo de 
validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da 
data de entrega. 

05 217730 

ACHOCOLATADO EM PÓ
obtido pela mistura de cacau 
em pó solúvel, leite em pó 
e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de 
pó fino  e homogêneo, 
isento de soja ou farinha, 
sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em 
peso, contendo em sua 
composição no mínimo 07 
(sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a conta 
da data de entrega. 

06 216983 

AZEITE DE OLIVA EXTRA

VIRGEM, acondicionado em 
Embalagem de vidro 
ou enlatado, contendo 500 
ml, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da 
data de entrega. 

07 235092 

BISCOITO SALGADO, tipo

Cream-Cracker, de textura 
crocante, com odor, sabor e 
cor característicos, 
acondicionado em 
embalagem resistente de 
polietileno atóxico 
transparente de dupla face, 
contendo 400 gramas, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
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líquido, com identificação do 
produto, contendo data de 

validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da 

ACHOCOLATADO EM PÓ, 
obtido pela mistura de cacau 
em pó solúvel, leite em pó 
e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de 

ou farinha, 

estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em 
peso, contendo em sua 
composição no mínimo 07 
(sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a conta 

Pct 400g 500 
 R$                          
4,04  

AZEITE DE OLIVA EXTRA 

acondicionado em 
vidro 

contendo 500 
na 

embalagem (rótulo) dos 

(doze) meses, a contar da 

GARRAFA/ 
500ML 

100 
 R$                        

12,20  

, tipo 

Cracker, de textura 
crocante, com odor, sabor e 

embalagem resistente de 

transparente de dupla face, 
contendo 400 gramas, com 

embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, 

fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 

Pacote 400g 2000 
R$           

3,00 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$                
2.020,00  

Mensal 

R$                         R$                
1.220,00  

Mensal 

R$           R$                
6.000,00 

Mensal 
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Validade mínima de 1 (um) 
ano,  a contar da data de
entrega. 

08 217132 

BISCOITO DOCE, 

Maria ou Maisena, de sabor, 
cor e odor característicos, 
textura crocante, 
acondicionado em 
embalagem resistente       
de      polietileno atóxico 
transparente de dupla face, 
contendo 400g, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Validade mínima de 1 (um) 
ano, a contar da data de 
entrega. 

09 258081 

CANELA EM PÓ, 

acondicionada em 
embalagem de polietileno 
atóxico transparente, 
aproximadamente 30g, com 
identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material
 estranho. Validade mínima 
de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

10 232173 

CAFÉ TORRADO 

MOÍDO, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote 
de 500g, com validade de 01 
(um) ano, pó de café torrado 
e moído de primeira 
qualidade, contendo selo 
excelência, contendo a 
descrição das 
caracterísiticas do produto.

11 237917 
COCO RALADO, sem 
adição de açúcar, em flocos 
finos,  acondicionado
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(um) 
ano,  a contar da data de 

, tipo 

sabor, 
cor e odor característicos, 

embalagem resistente       
polietileno atóxico 

transparente de dupla face, 

embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, 

fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 

(um) 
ano, a contar da data de 

Pacote 400g 2000 
 R$                          
3,00  

mbalagem de polietileno 

aproximadamente 30g, com 

embalagem (rótulo) dos 

fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 

mínima 
de 06 (seis) meses a contar 

PCT/30G 700 
 R$              
3,00  

TORRADO E 

tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote 
de 500g, com validade de 01 

torrado 

selo de 
excelência, contendo a 

produto. 

PCT 200 
 R$                        

14,48  

sem 
adição de açúcar, em flocos PCT 600 

 R$                        
16,86  
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R$                           R$                
6.000,00  

Mensal 

R$               R$              
2.100,00  

Mensal 

R$                         R$                
2.896,00  

Mensal 

R$                         R$              
10.116,00  

Mensal 
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 em embalagem aluminizada 
ou de polietileno atóxico 
transparente, contendo 
500g, com identificação 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso,
 fornecedor, data 
 de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de
entrega. 

12 233813 

COMINHO EM PÓ, extraído 
da semente da planta 
Cuminum Cyminum e 
desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma 
especiaria muito utilizada 
desde a antiguidade, é 
indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, 
com identificação do 
produto, marca do 
fabricante, produto 
industrializado no máximo 
dias antes da data de 
entrega com prazo de 
validade pertinente do 
produto ofertado. 

13 226326 

COLORAU, natural em pó 
fino, vermelho, próprio para 
o consumo humano, livre de 
fungos e impurezas. Pacote 
C/ 500g. Deverá apresentar 
val. mínima de 1 (um) ano a 
partir da data de entrega

14 346922 

EXTRATO DE TOMATE

pacote de 500g, 
concentrado, devendo 
conter no mínimo em sua 
composição: tomate, sal e 
açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: 
valor calórico 20kcal, 4,2g 
carboidratos, 0,9g proteínas, 
0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não 
contém glúten, com validade 
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em embalagem aluminizada 
atóxico 

transparente, contendo 
500g, com identificação na 

(rótulo) dos 

de fabricação e validade. 
mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de 

, extraído 

Não 

utilizada 

indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, 

no máximo 30 

PCT 10 
 R$                        

12,76  

, natural em pó 
fino, vermelho, próprio para 
o consumo humano, livre de 
fungos e impurezas. Pacote 
C/ 500g. Deverá apresentar 

mínima de 1 (um) ano a 
partir da data de entrega 

Pacote 500g 100 
 R$                          
5,59  

TOMATE, 

sua 
composição: tomate, sal e 

no mínimo 
em cada porção de 30g: 
valor calórico 20kcal, 4,2g 
carboidratos, 0,9g proteínas, 
0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não 

validade 

PCT 400 
 R$                          
6,04  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                         R$                   
127,60  

Mensal 

R$                           R$                   
559,00  

Mensal 

R$                           R$                   
604,00  

Mensal 
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mínima de 14 meses a partir 
da data de entrega. 

15 300138 

FARINHA  DE MANDIOCA

crua tipo 1, grupo seca, 
subgrupo fina, classe 
amarela, obtido das raízes 
de mandioca sadias,
 devidamente, 
acondicionada em 
embalagem de polietileno 
atóxico transparente, 
contendo 01 kg, com         
identificação         na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho,  
não podendo apresentar
úmida, fermentada ou 
rançosa. Validade mínima de 
06 (seis) meses a contar da 
data de entrega. 

16 321817 

FARINHA DE MANDIOCA

branca, tipo 1, isenta de 
sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima 
de 04 meses, a partir da 
data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, 
contendo identificação do 
produto, marca do 
fabricante, prazo de validade 
e peso líquido. 

17 348244 

FARINHA DE TRIGO 

Especial ou de Primeira sem 
fermento, fabricada a partir 
de grãos de trigo sãos e 
limpos, isentos de matéria 
terrosa e parasita e em 
perfeito estado de 
conservação. Não podendo 
estar úmida fermentada ou 
rançosa. Acondicionada 
embalagem de polietileno 
atóxico transparente, 
contendo 01 kg, com 
identificação na embalagem 
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de 14 meses a partir 

MANDIOCA 

crua tipo 1, grupo seca, 

amarela, obtido das raízes 

embalagem de polietileno 

contendo 01 kg, com         

embalagem (rótulo) dos 

fabricação e validade. Isento 
parasitas, 

larvas e material estranho,  
não podendo apresentar-se 

mínima de 
06 (seis) meses a contar da 

KG 500 
 R$                          
6,70  

DE MANDIOCA, 

branca, tipo 1, isenta de 

larvas, com validade mínima 
de 04 meses, a partir da 

Embalagem contendo 1kg, 
contendo identificação do 

fabricante, prazo de validade 

KG 100 
 R$                          
6,65  

Especial ou de Primeira sem 
fermento, fabricada a partir 
de grãos de trigo sãos e 
limpos, isentos de matéria 
terrosa e parasita e em 

podendo 
fermentada ou 

rançosa. Acondicionada em 
embalagem de polietileno 

embalagem 

KG 400 
 R$                          
3,68  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$                
3.350,00  

Mensal 

R$                           R$                   
665,00  

Mensal 

R$                           R$                
1.472,00  

Mensal 
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(rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) 
ano a contar da data de 
entrega. 

18 228768 

FARINHA   LÁCTEA, Sabor

natural, ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, 
leite em pó        integral,       
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo 
glúten. Embalagem sachê 
com 230g. Validade mínima 
de 01 (um) ano a contar da 
data da entrega. 

19 247165 

FÉCULA DE MANDIOCA

tipo 1, pacote 1kg no 
mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o 
produto amiláceo extraído 
das partes subterrâneas da 
mandioca, contendo as 
seguintes informações 
nutricionais: carboidratos, 
proteínas, fibras, ferro, sódio 
e cálcio. 

20 259722 

FEIJÃO  BRANCO  TIPO
produto 100%, natural, com 
valor energético de 200 kcal 
(10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), 
gorduras totais 0g (0%), 
gorduras saturadas 0g (0%), 
gorduras trans 0g (0%), fibra 
alimentar 16g (64%), sódio 
0g (0%), cálcio  62mg (6%),
ferro 4,0mg (29%). Com

embalagem primária: pacote 
plástico atóxico, incolor, 
transparente, termo-soldado, 
resistente. Embalagem 
contendo 1kg. 

21 346596 
FEIJÃO CARIOQUINHA

tipo 1, embalagem de 1kg, 
novo, constituído de grãos 
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(rótulo) dos ingredientes, 

fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 

(um) 
ontar da data de 

Sabor 

natural, ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, 

pó        integral,        
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo 
glúten. Embalagem sachê 

mínima 
ano a contar da 

Pacote/ 
Sachê 230g 

800 
 R$                          
3,00  

FÉCULA DE MANDIOCA, 

mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o 
produto amiláceo extraído 
das partes subterrâneas da 
mandioca, contendo as 

carboidratos, 
proteínas, fibras, ferro, sódio 

KG 700 
 R$                          
4,71  

FEIJÃO  BRANCO  TIPO 1, 
com 

valor energético de 200 kcal 
(10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), 
gorduras totais 0g (0%), 
gorduras saturadas 0g (0%), 
gorduras trans 0g (0%), fibra 

sódio 
62mg (6%), 

Com 

rimária: pacote 
plástico atóxico, incolor, 

soldado, 
Embalagem 

KG 300 
 R$                          
6,47  

CARIOQUINHA 

, embalagem de 1kg, 
novo, constituído de grãos 

KG 300 
 R$                          
7,47  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$                
2.400,00  

Mensal 

R$                           R$                
3.297,00  

Mensal 

R$                           R$                
1.941,00  

Mensal 

R$                           R$                
2.241,00  

Mensal 
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inteiros e com teor de 
umidade máxima de 15%, 
isento de materiais terrosos, 
sujidades e misturas de 
outras variedades e 
espécies, validade mínima 
de 03 meses a contar da 
data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na 
proção de 60g: valor 
energético de 184 kcal 
carboidratos 32g, proteína 
14g, gorduras totais 0g, 
gorduras saturadas   0g,   
gorduras  trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio 

< 5,0g 

22 229197 

FERMENTO EM PÓ PARA

BOLO - De primeira 
qualidade; Embalagem 
dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de 
validade.; Inscrição no MS. 
Validade mínima de 1 (um) 
ano a contar da data de 
entrega. 

23 227161 

FERMENTO BIOLÓGICO 
SECO INSTANTÂNEO, 

Primeira qualidade; 
Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 1 (um) 
ano a contar da data de 
entrega. 

24 415932 

FILME EMBALAGEM, 

material pvc - cloreto de 
polivinila, tipo filme esticável, 
largura 400mm, aplicação 
armazenamento de 
alimentos, comprimento 
1400mm, transmitância 
transparente. 

25 338857 

FLOCÃO DE ARROZ de

sabor suave e excelente 
crocância, ótimo rendimento, 
contendo os seguintes 
ingredientes em sua 
elaboração: farinha de arroz, 
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umidade máxima de 15%, 
isento de materiais terrosos, 
sujidades e misturas de 

mínima 
a contar da 

data de entrega. O produto 
na 

carboidratos 32g, proteína 
14g, gorduras totais 0g, 
gorduras saturadas   0g,   

trans 0g, fibra 

FERMENTO EM PÓ PARA 

qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de 

MS. 
(um) 

ano a contar da data de 

KG 30 
 R$                        

20,96  

FERMENTO BIOLÓGICO 
SECO INSTANTÂNEO, De 

dizeres de 

MS. 
(um) 

ano a contar da data de 

KG 100 
 R$                        

26,60  

 

cloreto de 
polivinila, tipo filme esticável, 
largura 400mm, aplicação 

comprimento 
 

RL 05 
 R$                        

90,00  

de 

sabor suave e excelente 
crocância, ótimo rendimento, 

elaboração: farinha de arroz, 

PCT 200 
 R$                          
4,50  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                         R$                   
628,80  

Mensal 

R$                         R$                
2.660,00  

Mensal 

R$                         R$                   
450,00  

Mensal 

R$                           R$                   
900,00  

Mensal 
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farinha de milho enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém 
glúten e derivado de cevada. 
Pacote com 500g. 

26 217204 

FLOCOS  DE  MILHO PRÉ

COZIDO, enriquecido com 
ferro e ácido fólico (vitamina 
B9), 100% natural, obtido da 
moagem de milho 
degerminado  e  moído.
Pacote de 500 g 

27 241604 

LEITE DE COCO - produto 
obtido de leite de coco, 
pasteurizado e 
homogeneizado. Pó 
uniforme sem grumos, cor, 
aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em 
embalagem de vidro de 
200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) 
ano a contar da data de 
entrega 

455 216698 

LEITE EM PÓ INTEGRAL

- Embalagem com dizeres 
de rotulagem, contendo 
informações dos 
ingredientes, composição 
nutricional, data de 
fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 12 
meses. Registro no MAPA, 
inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

28 259668 

MACARRÃO longo tipo 
espaguete, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em 
polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 
g. Com prazo de validade 
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enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 

Contém 
glúten e derivado de cevada. 

PRÉ- 

, enriquecido com 
fólico (vitamina 

B9), 100% natural, obtido da 
milho 

degerminado  e  moído. 

PCT 600 
 R$                          
1,98  

produto 
de coco, 

cor, 

característicos, não rançoso, 

embalagem de vidro de 

embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, 

fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 

e material estranho. 
(um) 

ano a contar da data de 

Unidade 
200ml 

500 
 R$                          
2,24  

LEITE EM PÓ INTEGRAL 

dizeres 
contendo 

ingredientes, composição 

12 
MAPA, 

 

Pacote 400g 2500 
 R$                          
6,93  

tipo 

farinha, massa com ovos, 

capacidade mínima de 500 
g. Com prazo de validade 

Pacote 500g 800 
 R$                          
2,66  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$                
1.188,00  

Mensal 

R$                           R$                
1.120,00  

Mensal 

R$                           R$              
17.325,00  

Mensal 

R$                           R$                
2.128,00  

Mensal 
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mínimo de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega.

29 217243 

MACARRÃO TIPO 

PARAFUSO, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em 
polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 
g. Com prazo de validade 
mínimo de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega.

30 279262 

MILHO PARA 

MUNGUNZÁ - Classe 
amarelo; Grupo duro; Tipo I; 
100% Milho. Embalagem 
com dizeres de rotulagem, 
data de fabricação e prazo 
de validade mínima de 12 
meses a contar da data de 
entrega. 

31 258157 

MILHO VERDE EM 

CONSERVA, lata de  200g, 
em conserva,com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validade. 

32 244364 

ÓLEO DE SOJA 
REFINADO, em embalagem 
de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não 
contém glúten. 120 kcal, 
2mg de vitamina E, 14g de 
gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, 
refinado, tipo 1, obtido de 
espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias 
estranhas, com validade 
mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

33 332357 

ORÉGANO DESIDRATADO
 em embalagem tipo pacote, 
plástica, transparente, 
resistente, contendo 30g, 
com identificação na 
embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor 
nutricional, peso, 
fornecedor, data de 
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ano a 
contar da data da entrega. 

de 
farinha, massa com ovos, 

capacidade mínima de 500 
g. Com prazo de validade 

ano a 
contar da data da entrega. 

PCT 300 
 R$                          
2,34  

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 
100% Milho. Embalagem 
com dizeres de rotulagem, 
data de fabricação e prazo 

validade mínima de 12 
meses a contar da data de 

Pacote 500g 600 
 R$                          
2,34  

lata de  200g, 

produto, 
fabricante, data de 

LATA 300 
 R$                          
1,61  

, em embalagem 
de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não 
contém glúten. 120 kcal, 
2mg de vitamina E, 14g de 

refinado, tipo 1, obtido de 
espécie vegetal, isento de 

estranhas, com validade 
mínima de 06 meses a partir 

GR 500 
 R$                          
4,18  

DESIDRATADO,
em embalagem tipo pacote, 

transparente, 
resistente, contendo 30g, 

embalagem (rótulo) dos 

PCT 100 
 R$                     
3,94  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$                   
702,00  

Mensal 

R$                           R$                
1.404,00  

Mensal 

R$                           R$                   
483,00  

Mensal 

R$                           R$                
2.090,00  

Mensal 

R$                      R$                   
394,00  

Mensal 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

 

Av. Onça Pintada, 1308 

fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas, e material estranho. 
Validade mínima de 12 
meses, a contar da data de
entrega. 

34 243374 

PÃO, tipo hot dog, peso de 
50g cada unidade, 
preparado a partir de 
matérias-primas sãs, de 
primeira qualidade, isentas 
de matéria terrosa e 
parasitas e em perfeito 
estado de conservação. 
Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, 
com odor e sabor 
desagradável, presença de 
fungos e não será permitida 
a adição de farelos e de 
corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. 
Isento de parasita, 
sujidades, larvas e material 
estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno 
resistente e atóxico com 10 
unidades cada. Contendo 
embalagem a identificação 
do produto, marca do 
fabricante, prazo de 
validade, data de 
embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 
(sete) dias a contar no ato 
da entrega. 

35 418257 

PIMENTA DO REINO, 

Condimento, apresentação 
industrial, matéria-prima 
pimenta do reino, aspecto 
físico pó. 

464 216800 

QUEIJO RALADO,

embalado em saco plástico 
transparente atóxico, 
resistente,
 hermeticamente fechado.A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número do lote, data de 
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fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, 
larvas, e material estranho. 

meses, a contar da data de 

tipo hot dog, peso de 

sãs, de 
primeira qualidade, isentas 

estado de conservação. 

cozido, 

desagradável, presença de 
fungos e não será permitida 
a adição de farelos e de 

natureza em sua confecção. 

sujidades, larvas e material 
estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno 
resistente e atóxico com 10 
unidades cada. Contendo na 
embalagem a identificação 

embalagem, peso líquido. 

ato 

Pacote com 
10 unidades 

ou 500 g 
(cada) 

5.000 
 R$                          
9,00  

Condimento, apresentação 
prima 

reino, aspecto 

KG 10 
 R$                        

32,88  

RALADO, 

embalado em saco plástico 

fechado.A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 

de 

PCT/50g 500 
 R$                          
3,54  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$              
45.000,00  

Semanal 

R$                         R$                   
328,80  

Mensal 

R$                           R$                
1.770,00  

Mensal 
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fabricação, quantidade
 do produto. Deverá 
apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. 
Embalagem com 50g . 

36 223080 

SARDINHA EM LATA 
PESCADO EM CONSERVA, 
lata com 130 gr ter data de 
fabricação e validade e 
marca do produto. Sem 
amassados na lata validade 
mínima de 6 meses. 

37 395455 

SACO, material plástico, 
capacidade 3 kg, aplicação 
acondicionamento
 de alimentos,
 transmitância transparente.

38 433275 

SAL extra, refinado e iodado 
- Pacote com 1kg. 
Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio,
 antiumectantes: ferrocianeto 
de sódio e alumínio silicato 
de sódio. 

39 332645 

SUCO CONCENTRADO

DE CAJU, garrafa de 500ml. 
Polpa e suco concentrado 
de caju. Garrafa contendo 
500ml. Validade de 1 (um) 
ano a contar da data de 
entrega. 

40 367410 

SUCO CONCENTRADO

DE GOIABA, Garrafa 
contendo 500ml. Validade 
de 1 (um) ano a contar da 
data de entrega. 

41 332644 

SUCO CONCENTRADO DE 
MARACUJÁ, Polpa e 

Suco concentrado de 
maracujá. Garrafa contendo 
500ml. Validade de 1 (um) 
ano a contar da data de 
entrega. 

42 279608 

SUCO CONCENTRADO

DE ABACAXI. Garrafa 
contendo 500ml. Validade 
de 1 (um) ano a contar da 
data de entrega. 
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quantidade

apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da 

 

CONSERVA, 
lata com 130 gr ter data de 
fabricação e validade e 
marca do produto. Sem 

lata validade 

LATA 1000 
 R$                          
3,14  

material plástico, 
capacidade 3 kg, aplicação 

transmitância transparente. 

PCT/100 100 
 R$                        

10,00  

extra, refinado e iodado 

Ingredientes: sal refinado, 

ferrocianeto 
de sódio e alumínio silicato 

KG 100 
 R$                          
1,52  

CONCENTRADO 

, garrafa de 500ml. 
Polpa e suco concentrado 
de caju. Garrafa contendo 

de 1 (um) 
ano a contar da data de 

GR 2.000 
 R$                          
2,65  

CONCENTRADO 

contendo 500ml. Validade 
de 1 (um) ano a contar da 

GR 2.000 
 R$                          
2,94  

SUCO CONCENTRADO DE 

maracujá. Garrafa contendo 
de 1 (um) 

contar da data de 

Garrafa/ 
500ml 

800 
 R$                          
3,90  

CONCENTRADO 

contendo 500ml. Validade 
de 1 (um) ano a contar da 

Garrafa/ 
500ml 

800 
 R$                          
3,26  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                           R$                
3.140,00  

Mensal 

R$                         R$                
1.000,00  

Mensal 

R$                           R$                   
152,00  

Mensal 

R$                           R$                
5.300,00  

Mensal 

R$                           R$                
5.880,00  

Mensal 

R$                           R$                
3.120,00  

Mensal 

R$                           R$                
2.608,00  

Mensal 
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GÊNEROS PERECÍVEIS: HORTIFRUTIGRANJEIROS
 

45 226224 

ALFACE, lisa de primeira, extra, 
coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e 
separados em maços 
padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs.
Isento de lesões de origem físicas, 
mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, 
parasitas, larvas. 

46 224409 

ABACATE,  comum 
natura, polpa firme ao toque, 
casca lisa e brilhante, com grau de 
maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs.Isento de lesões 
de origem física,  mecânica
biológica,matéria  
sujidades   ou   corpos 
aderidos  à superfície
livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

43 279607 

SUCO CONCENTRADO

DE UVA. Garrafa contendo 
500ml. Validade de 1 (um) 
ano a contar da data de 
entrega. 

44 269223 

VINAGRE do tipo vinho 
tinto, garrafa de 500ml, com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validade. 
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HORTIFRUTIGRANJEIROS 

lisa de primeira, extra, 
coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e 

maços 
padronizados, procedente de 

sãs. 
Isento de lesões de origem físicas, 

sas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, 

KG 70 
 R$                        

11,15  

 extra  in 
firme ao toque, 

brilhante, com grau de 
maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs.Isento de lesões 

mecânica ou 
   terrosa, 

 estranhos 
superfície  externa, 
idades, insetos, 

KG 1.000 
 R$                          
5,96  

CONCENTRADO 

Garrafa contendo 
500ml. Validade de 1 (um) 
ano a contar da data de 

Garrafa/ 
500ml 

800 
 R$                          
4,01  

do tipo vinho 
tinto, garrafa de 500ml, com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 

Garrafa 100 
 R$                          
2,33  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                        
 

 R$                   
780,50  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
5.960,00  

Semanal 

R$                           R$                
3.208,00  

Mensal 

R$                           R$                   
233,00  

Mensal 
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47 96563 

ABOBÓRA, in natura, 
1ªqualidade, moranga. Deve 
apresentar-se madura, seca,de 
primeira (boa qualidade),tamanho 
e coloração uniformes, isenta de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada 
saco de polipropileno. 

48 9245 

ALHO, processado, 
especialmente elaborado, com 
alhos de primeira qualidade, de 
forma a manter o sabor 
picado na hora. Em embalagem 
satnd-up pouch: moderna, 
elegante, inquebrável, econômica 
e com fechamento com 
Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a 
contar da data de entrega.

49 224404 

BANANA PRATA, extra
natura, com grau de maturação 
adequado para o consumo, 
procedentes de espécies genuínas 
e sãs, polpa íntegra e  firme. 
Isento de lesões de origem
mecânica ou biológica, matéria 
terrosa,sujidades ou 
 corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e
larvas. 

50 224405 

BANANA  MAÇÃ, 
 in natura, com grau de maturação 
adequado para o
 consumo, procedentes de 
espécies genuínas e sãs, polpa 
íntegra e  firme. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica,matéria terrosa,sujidades
  ou corpos estranhos aderidos 
à superfície externa, livre 
enfermidades, insetos, parasitas
larvas. 
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1ªqualidade, moranga. Deve 
se madura, seca,de 

primeira (boa qualidade),tamanho 
e coloração uniformes, isenta de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos 

e 
ondicionada em 

KG 150 
 R$                          
3,50  

especialmente elaborado, com 
alhos de primeira qualidade, de 
forma a manter o sabor do alho 

embalagem 
up pouch: moderna, 

elegante, inquebrável, econômica 
fechamento com zíper. 

Embalagem contendo 500g. 
mínima de 45 dias a 

contar da data de entrega. 

Pote 500g 200 
 R$                        

15,74  

extra in 
natura, com grau de maturação 

consumo, 
procedentes de espécies genuínas 

firme. 
Isento de lesões de origem física, 

matéria 

corpos estranhos aderidos à 
de 

enfermidades, insetos, parasitas e 

KG 1.000 
 R$                          
6,09  

 extra
natura, com grau de maturação 

procedentes de 
espécies genuínas e sãs, polpa 

Isento de lesões 
física, mecânica ou 

gica,matéria terrosa,sujidades
corpos estranhos aderidos 

livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 

KG 2.000 
 R$                          
5,76  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                          
 

 R$                   
525,00  

Semanal 

R$                        
 

 R$                
3.148,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
6.090,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
3.456,00  

Semanal 
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51 232704 

BANANA PACOVÃ, extra, 
natura, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, ter atingido o grau 
de evolução e maturação, 
íntegra e firme. Isento de 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos
 estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.

52 233255 

BATATA INGLESA, in natura, com 
a polpa intacta e limpa, firme, lisa, 
de tamanho uniforme, procedente 
de espécies genuínas e sãs, 
fresco. Isento de matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas, sem manchas 
esverdeadas e livre de broto.

53 233870 

CEBOLA BRANCA, fresca, com 
as extremidades firmes, cor 
brilhante, haste bem seca. Isento 
de broto, enfermidades, lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larva

54 226263 

CENOURA, in natura, cor laranja
vivo, procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, firme, 
lisa, sem rugas, de aparência 
fresca. Isento de brotos, lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas 

55 226230 

CEBOLINHA,  fresca, 
com coloração verde escuro, 
separados em maços 
padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos
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extra, in 
natura, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, ter atingido o grau 
de evolução e maturação, polpa 

Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, 

ou corpos
à superfície 

externa, livre de enfermidades, 
larvas. 

KG 600 
 R$                          
6,39  

natura, com 
a polpa intacta e limpa, firme, lisa, 
de tamanho uniforme, procedente 
de espécies genuínas e sãs, 
fresco. Isento de matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas, sem manchas 

de broto. 

KG 70 
 R$                          
4,74  

fresca, com 
as extremidades firmes, cor 
brilhante, haste bem seca. Isento 
de broto, enfermidades, lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas 

Quilo 600 
 R$                          
3,41  

natura, cor laranja-
vivo, procedente de espécies 
genuínas e sãs, frescas, firme, 
lisa, sem rugas, de aparência 
fresca. Isento de brotos, lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 

KG 400 
 R$                          
3,41  

 extra, 
com coloração verde escuro, 

padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, 

substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 

KG 50 
 R$                          
4,10  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                          
 

 R$                
3.834,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                   
331,80  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
2.046,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
2.046,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
1.640,00  

Semanal 
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superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 

56 246183 

COENTRO fresco, extra, com 
coloração verde escuro, 
separados em maços 
padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs. 
de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos
 superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 

57 256113 

COUVE, manteiga extra, fresca, 
limpa, com coloração verde 
escuro, separados em maços 
padronizados, proceder de 
espécies genuínas e sãs, isento 
de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 

58 224387 

LARANJA, in natura extra, 
procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.
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ie externa, insetos, 

fresco, extra, com 
coloração verde escuro, 

padronizados, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, 

substâncias terrosas, sujidades ou 
estranhos aderidos à

superfície externa, insetos, 

KG 30 
 R$                        

10,00  

manteiga extra, fresca, 
limpa, com coloração verde 
escuro, separados em maços 
padronizados, proceder de 
espécies genuínas e sãs, isento 
de lesões de origem física, 

substâncias terrosas, sujidades ou 
aderidos à 

superfície externa, insetos, 

KG 20 
 R$                        

15,90  

natura extra, 
procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, com grau de maturação 

consumo, sem 
apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

KG 1.000 
 R$                        

13,17  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

R$                        
 

 R$                   
500,00  

Semanal 

R$                        
 

 R$                   
477,00  

Semanal 

R$                        
 

 R$                   
263,40  

Semanal 
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59 224418 

LIMÃO, in natura extra, 
procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, sem apresentar avarias 
de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

60 274432 

MAMÃO, Formosa 
natura extra, apresentando
maturação média (de vez), polpa 
firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de 
espécie genuína e sã,
 fresca, sem apresentar avarias de 
casca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

61 224393 

MAÇÃ, nacional in natura extra, 
sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias 
 de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa,
 sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície exter
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

62 224411 

MELANCIA, in natura extra, com 
grau de maturação adequado para 
o consumo, casca firme sem 
avarias, polpa firme de coloração 
vermelha com aparência fresca e 
macia, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca.Isento de 
lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.
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in natura extra, 
procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, sem apresentar avarias 
de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 

terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 

KG 150 
 R$                          
3,80  

 in 
apresentando 

maturação média (de vez), polpa 
firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de 

sem apresentar avarias de 
casca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou 

ranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 

KG 1.000 
 R$                          
4,44  

, nacional in natura extra, 
sem apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e 
sã, fresca, com grau de maturação 
adequado para o consumo, sem 

 
de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa,

ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 

KG 2.000 
 R$                          
4,51  

in natura extra, com 
grau de maturação adequado para 
o consumo, casca firme sem 
avarias, polpa firme de coloração 
vermelha com aparência fresca e 

procedente de espécie 
genuína e sã, fresca.Isento de 
lesões de origem física, mecânica 

éria  
terrosa, sujidades ou corpos 

à superfície 
externa, livre de enfermidades, 

larvas. 

KG 2.000 
 R$                          
6,92  
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R$                          
 

 R$                
3.800,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                   
666,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
4.510,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$              
13.840,00  

Semanal 
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63 226271 

PEPINO, in natura extra, fresco, 
firme, odor característico. Isento 
de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

64 228761 

PIMENTA DE CHEIRO,

natura extra, fresco, firme, odor 
característico. Isento de lesões de 
origem física, mecânica 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície
 externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.

65 228762 

PIMENTÃO in natura extra, 
fresco, firme, odor característico. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas.

470 300787 

OVOS, branco de galinha. Produto 
fresco. Tamanho grande, de 
primeira qualidade. Isento de 
aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto que sejam impróprias 
ao consumo e que alterem 
características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), 
inspecionadas pelo ministério da 
agricultura, acomodados em 
cartelas e embalados em caixas 
contendo 30 unidades cada caixa 
de papelão, sendo estas em 
perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas.
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natura extra, fresco, 
firme, odor característico. Isento 
de lesões de origem física, 

matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 

 à 
de 

enfermidades, insetos, parasitas e 

KG 100 
 R$                          
2,91  

CHEIRO, in 

natura extra, fresco, firme, odor 
característico. Isento de lesões de 
origem física, mecânica  ou 

atéria terrosa, 
estranhos 
superfície

externa, livre de enfermidades, 
larvas. 

KG 200 
 R$                          
4,34  

natura extra, 
fresco, firme, odor característico. 
Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 

de enfermidades, 
larvas. 

KG 200 
 R$         
7,68  

branco de galinha. Produto 
grande, de 

primeira qualidade. Isento de 
aditivos ou substâncias estranhas 

impróprias 
ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), 
inspecionadas pelo ministério da 
agricultura, acomodados em 
cartelas e embalados em caixas 
contendo 30 unidades cada caixa 
de papelão, sendo estas em 
perfeitas condições estruturais, 

nizadas e lacradas. 

 
Caixa com 

30 
unidades 

 
 

1.000 

 R$                          
5,47  
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R$                          
 

 R$                
5.820,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                   
434,00  

Semanal 

R$         
 

 R$                
1.536,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                
1.094,00  

Semanal 
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66 363083 

REPOLHO BRANCO in natura 
extra, fresco, firme, odor 
característico. Isento de lesões de 
origem física,mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

67 227826 

TANGERINA,fruto rredondado, 
casca de cor lisa, integra 
sabor próprios. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias 
terrosas,sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas e 
larvas. 

68 228756 

TOMATE boa qualidade, tamanho 
médio, no ponto de maturação 
adequado para o consumo, com 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres 
de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou 
mecânica, rachaduras e cortes. De 
colheita recente. 

GÊNEROS REFRIGERADOS 
 

69 389132 

MARGARINA com sal, com 
80% de teor de gordura, 
refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em 
embalagem resistente de 
polietileno, contendo 500g. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, 
validade, data de 
embalagem, peso líquido e  
selo de inspeção do órgão 
competente. Validade 
mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega.
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in natura 
extra, fresco, firme, odor 
característico. Isento de lesões de 
origem física,mecânica ou 
biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, 

KG 150 
 R$                        

12,57  

fruto rredondado, 
casca de cor lisa, integra cor, odor, 
sabor próprios. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 

terrosas,sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas e 

KG 2.000 
 R$                          
5,24  

boa qualidade, tamanho 
ponto de maturação 

adequado para o consumo, com 
e intacta, isento de 

enfermidades, material terroso e 
anormal, livres 

de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou 
mecânica, rachaduras e cortes. De 

KG 600 
 R$                          
6,36  

com 
80% de teor de gordura, 
refrigerado, não rançoso, 

embalagem resistente de 
polietileno, contendo 500g. 

embalagem a 
produto, 

embalagem, peso líquido e  
órgão 

mínima de 06 (seis) meses 
entrega. 

Pote/500g 1000 
 R$                          
5,48  
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R$                        
 

 R$              
12.570,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$                   
786,00  

Semanal 

R$                          
 

 R$              
12.720,00  

Semanal 

 R$                
2.740,00 

Semanal 
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70 216794 

REQUEIJÃO cremoso –
produto pastoso de cor 
clara e uniforme, odor e 
sabor próprios, isento de 
mofos, bolores ou 
sustâncias estranhas; 
acondicionado em 
embalagem resistente de 
polietileno, contendo 200g; 
embalagem com 
identificação do produto, 
peso, marca do fabricante, 
prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data 
de embalagem. Validade 
mínima de 50 (cinqüenta) 
dias, a contar da data de 
entrega 

476 236393 

CREME DE
 LEITE, 
pasteurizado – 100% de 
origem animal, embalado 
em latas limpas, isentas de 
ferrugem, não amassadas, 
não estufadas, resistentes, 
que garantam a integridade 
do produto até o momento 
doconsumo acondicionado 
em lata, pesando 300 
gramas. Apresentando teor 
de matéria gorda mínima 
25%. A embalagem deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais,número de
 lote, data de validade, 
quantidade de produto e 
atender as exigências do 
ministério da agricultura
 e disposto no regulamento 
da inspeção industrial  e  
sanitária  de produtos de  
origem animal.   Prazo
 de validade mínimo de 6 
meses a partir data de 
entrega. 
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– 

clara e uniforme, odor e 
sabor próprios, isento de 

embalagem resistente de 
polietileno, contendo 200g; 

produto, 
do fabricante, 

prazo de validade, carimbos 
de inspeção 

órgão competente e data 
Validade 

mínima de 50 (cinqüenta) 
dias, a contar da data de 

Pote 200g 500 
 R$                          
6,00  

100% de 
origem animal, embalado 
em latas limpas, isentas de 
ferrugem, não amassadas, 
não estufadas, resistentes, 
que garantam a integridade 
do produto até o momento 

acondicionado 

gramas. Apresentando teor 
mínima de 

25%. A embalagem deverá 
conter externamente os 

procedência, informações 

quantidade de produto e 
tender as exigências do 

ministério da agricultura
regulamento 

da inspeção industrial  e  
produtos de  

Prazo
de validade mínimo de 6 

CX 550 
 R$                          
4,43  
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 R$                
3.000,00 

Semanal 

 R$                
2.215,00 

Semanal 
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71 223050 

LEITE CONDENSADO,
Produzido com leite 
integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em 
embalagem de 395 g, que 
deverá conter externamente 
os dados de 
identificação,procedência, 
informações nutricionais, 
número do lote,data de 
validade, quantidade de 
produto e attender as 
especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro.Prazo de 
validade de no  mínimo  6 
meses a partir da entrega 
do produto. 

72 326927 

MAIONESE, tipo tradicional 
- 
composto a base de ovos 
pasteurizados, sal, açúcar e 
outras substâncias 
permitidas, de consistência 
cremosa, cor, cheiro e 
sabor próprios,  isento de 
sujidades e seus 
ingredientes de preparo em 
perfeito estado de 
conservação.A embalagem 
deverá conter externamente 
os dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número do lote, 
data de validade, 
quantidade 
de produto e atender as 
especificações técnicas da 
ANVISA e INMETRO. 
Embalagens, tipo 
bisnaga de 200g. Prazo de 
validade de no 
Mínimo 6 meses   a partir 
da entrega do produto. 

483 216796 

QUEIJO  MUSSARELA, 
fresco, refrigerado, cortado 
em fatias finas 
em torno de 20g cada, 
embaladas em saco plástico 
resistente atóxico e 
transparente. Isento de 
estufamento, rachadura e 
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LEITE CONDENSADO, 

integral, açúcar e lactose, 

embalagem de 395 g, que 
deverá conter externamente 

identificação,procedência, 
informações nutricionais, 

validade, quantidade de 

especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro.Prazo de 
validade de no  mínimo  6 
meses a partir da entrega 

LATA 300 
 R$                          
3,94  

, tipo tradicional 

de ovos 
pasteurizados, sal, açúcar e 

permitidas, de consistência 

isento de 

ingredientes de preparo em 

conservação.A embalagem 
deverá conter externamente 
os dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número do lote, 

as 
especificações técnicas da 

bisnaga de 200g. Prazo de 

partir 
 

Bisnaga/200g 2000 
 R$                          
1,54  

QUEIJO  MUSSARELA, 
fresco, refrigerado, cortado 

fatias finas 

embaladas em saco plástico 

transparente. Isento de 
estufamento, rachadura e 

KG 400 
 R$                        

25,58  
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1.182,00 
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 R$                   
616,00  

Semanal 

 R$              
10.232,00 

Semanal 
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mofos. Devendo ser fatiado 
no dia anterior ao pedido.  
Contendo 
500 na embalagem e a 
identificação do produto, 
validade, data de 
embalagem, peso líquido, 
marca do fabricante. 
O   produto   deverá   ter   
selo de inspeção do órgão 
competente. 
Validade mínima de 03 
(três) dias a contar no ato 
da entrega. 

488 328292 

CARNE BOVINA in natura, 
tipo coxão duro, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais 
congelada, validade 12 

493 325660 

CARNE BOVINA in natura, 
tipo coxão mole, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais 
congelada. 

500 238581 
CARNE BOVINA in natura, 
tipo fígado, apresentação 
congelado 

505 296406 

CARNE BOVINA in natura, 
tipo lagarto, apresentação 
peça inteira, características 
adicionais aparada e 
congelada. 

510 372891 

CARNE BOVINA in natura, 
tipo patinho, apresentação 
peça inteira 
/ embalagem individual, 
características adicionais 

515 385458 
CARNE FRANGO, tipo 
coxa, características 
adicionais congelado. 

521 370898 

CARNE FRANGO, tipo 
de peito, características 
adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem 
tempero carne frango, tipo 
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mofos. Devendo ser fatiado 
no dia anterior ao pedido.  

identificação do produto, 

embalagem, peso líquido, 

O   produto   deverá   ter   
selo de inspeção do órgão 

(três) dias a contar no ato 

in natura, 

apresentação peça inteira, 
características adicionais 
congelada, validade 12 

KG 400 
 R$                        

21,94  

in natura, 

apresentação peça inteira, 
características adicionais 

KG 400 
 R$                        

22,29  

in natura, 
tipo fígado, apresentação KG 300 

 R$                          
8,76  

in natura, 
tipo lagarto, apresentação 
peça inteira, características KG 300 

 R$                        
18,56  

in natura, 
tipo patinho, apresentação 

/ embalagem individual, 
adicionais 

KG 100 
 R$                        

23,34  

tipo 
KG 400 

 R$                          
7,44  

tipo filé 
de peito, características 

congelado, sem pele, sem 
tempero carne frango, tipo 

KG 400 
 R$                          
9,96  
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 R$                
8.776,00 

Semanal 

 R$                
8.916,00 

Semanal 

 R$                
2.628,00 

Semanal 

 R$                
5.568,00 

Semanal 

 R$                
2.334,00 

Semanal 

 R$                
2.976,00 

Semanal 

 R$                
3.984,00 

Semanal 
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528 389127 

CARNE IN NATURA, 
origem bovina, tipo alcatra, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais 
sem osso, congelada. 

535 389126 

CARNE IN NATURA, 
origem bovina, tipo chã de 
dentro, apresentação 
moída, características 
adicionais 1ª qualidade e 
congelada. 

542 413101 

CHARQUE, tipo carne 
seca, dianteiro bovino, 
características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª 
qualidade. 

73 443291 

PEIXE IN NATURA, 
espécie Aruanã, 
apresentação filé, 
características adicionais 
congelado. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A presente aquisição visa o fornecimento de gêneros alimentícios, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados no Instituto Federal do 

Amazonas, campus Presidente Figueiredo e demais campi, garantindo melhoria do rendimento 

escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que 

necessitem de atenção especÍfica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitá

as diferenças biológicas entre as faixas etárias, bem como preconiza a Resolução/CD/FNDE n° 

38, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 

educação básica no Programa Nacional de Alimentação

2.2 A aquisição visa ainda a compra de gêneros alimentícios para o 2º Grupamento de Engenharia do 

Comando Militar da Amazônia, considerando a importância do fornecimento de refeições diárias 

aos militares que pertencem aos quadros do Grupament

2.3 Todos os quantitativos solicitados pelo órgão gerenciador e órgãos participantes tiveram como 

base o consumo nos anos anteriores, bem como foi considerada a quantidade atual de pessoas 

que consumirão os alimentos, e estes gêneros alimentícios serão forn

(doze) meses, para o 2º Grupamento de Engenharia do Comando Militar da Amazônia, e ao longo 

de 200 (duzentos) dias letivos ou 10 (dez) meses para todos os campi do IFAM participantes, de 

acordo com as necessidades de cada órgão.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram

n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
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origem bovina, tipo alcatra, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais 

KG 400 
 R$                        

22,88  

origem bovina, tipo chã de 

adicionais 1ª qualidade e 

KG 400 
 R$                        

23,72  

tipo carne 

características adicionais KG 800 
 R$                        

20,00  

características adicionais 
KG 300 

 R$                        
21,00  

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A presente aquisição visa o fornecimento de gêneros alimentícios, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados no Instituto Federal do 

Amazonas, campus Presidente Figueiredo e demais campi, garantindo melhoria do rendimento 

escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que 

necessitem de atenção especÍfica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitá

as diferenças biológicas entre as faixas etárias, bem como preconiza a Resolução/CD/FNDE n° 

38, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 

educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

A aquisição visa ainda a compra de gêneros alimentícios para o 2º Grupamento de Engenharia do 

Comando Militar da Amazônia, considerando a importância do fornecimento de refeições diárias 

aos militares que pertencem aos quadros do Grupamento. 

Todos os quantitativos solicitados pelo órgão gerenciador e órgãos participantes tiveram como 

base o consumo nos anos anteriores, bem como foi considerada a quantidade atual de pessoas 

que consumirão os alimentos, e estes gêneros alimentícios serão fornecidos ao longo de 12 

(doze) meses, para o 2º Grupamento de Engenharia do Comando Militar da Amazônia, e ao longo 

de 200 (duzentos) dias letivos ou 10 (dez) meses para todos os campi do IFAM participantes, de 

acordo com as necessidades de cada órgão. 

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 

n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

 R$                
9.152,00 

Semanal 

 R$                
9.488,00 

Semanal 

 R$              
16.000,00 

Semanal 

 R$                
6.300,00 

Semanal 

A presente aquisição visa o fornecimento de gêneros alimentícios, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados no Instituto Federal do 

Amazonas, campus Presidente Figueiredo e demais campi, garantindo melhoria do rendimento 

escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que 

necessitem de atenção especÍfica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando 

as diferenças biológicas entre as faixas etárias, bem como preconiza a Resolução/CD/FNDE n° 

38, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 

A aquisição visa ainda a compra de gêneros alimentícios para o 2º Grupamento de Engenharia do 

Comando Militar da Amazônia, considerando a importância do fornecimento de refeições diárias 

Todos os quantitativos solicitados pelo órgão gerenciador e órgãos participantes tiveram como 

base o consumo nos anos anteriores, bem como foi considerada a quantidade atual de pessoas 

ecidos ao longo de 12 

(doze) meses, para o 2º Grupamento de Engenharia do Comando Militar da Amazônia, e ao longo 

de 200 (duzentos) dias letivos ou 10 (dez) meses para todos os campi do IFAM participantes, de 

se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 

n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 
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4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, 

em remessa de acordo com o cronograma constante no anexo I deste Termo, nos seguintes 

endereços: 

4.1.1 Campus Presidente Figueiredo:

Local: Avenida Onça Pintada, 1308, Galo da Ser

000. 

Horário: de 8:00h as 11:30h e de 13:00h as 17:00h.

4.1.2 Campus Itacoatira 

Local: Estrada AM-010, Km 08, Itacoatiara 

Horário: de 08:00h as 11:00h e

4.1.3 Campus Humaitá 

Local: BR 230, Zona Rural, Humaitá
Planejamento do IFAM/campus Humaitá.
Horário: de 08:00h as 12:00h e de 13:00h as 17:00h.

4.1.4 Campus Parintins 

Local: Estrada Odovaldo Novo, s/n°,  Comunidade Aninga/Paranapanema.
Setor de Almoxarifado do IFAM Campus Parintins
Horário: de 08:00h as 12:00h e de 13:00h as 17:00h.

4.1.5 Campus Maués 

Local: Estrada dos Moraes, s/nº,  Senador José Esteves. Maués/AM. CEP: 69190

Horário: de 08:00h as 12:00h e de 13:00h as 17

4.1.6 Campus Lábrea 

Local: Rua 22 de outubro, n° 3893, Vila Falcão 

Horário: de 08:00h as 12:00h e de 14:00h as 18:00h

4.1.7 Campus Manacapuru 

Local: Estrada Manoel Urbano, s/nº 

Horário: de 08:00h as 12:00h e de 13:00h as 17:00h.

4.1.8 Campus Manaus Distrito Industrial

Local: Av. Governador Danilo Areosa N° 1672, Bairro Distrito Industrial, CEP 69035

Manaus/AM 

Horário: 08:00h as 09:00h 

4.1.9 Exército - Comando 2 Grupamento Engenharia CNST/MEX/AM

Local: Avenida Coronel Teixeira, 5513, Ponta Negra, Manaus

Horário: de 08:00h as 11:30h e de 13:00h as 16:30h (segunda

as 11:30h (sexta-feira) 

4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 

de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

aplicação das penalidades. 
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ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, 

em remessa de acordo com o cronograma constante no anexo I deste Termo, nos seguintes 

Campus Presidente Figueiredo: 

Local: Avenida Onça Pintada, 1308, Galo da Serra, Presidente Figueiredo

Horário: de 8:00h as 11:30h e de 13:00h as 17:00h. 

010, Km 08, Itacoatiara – AM, CEP: 69.100.000 

de 08:00h as 11:00h e de 14:00h às 17:00h. 

BR 230, Zona Rural, Humaitá-AM, CEP 69.800-000 - Departamento de Administração e 
Planejamento do IFAM/campus Humaitá. 

08:00h as 12:00h e de 13:00h as 17:00h. 

Estrada Odovaldo Novo, s/n°,  Comunidade Aninga/Paranapanema. CEP:69152
Setor de Almoxarifado do IFAM Campus Parintins 

08:00h as 12:00h e de 13:00h as 17:00h. 

Estrada dos Moraes, s/nº,  Senador José Esteves. Maués/AM. CEP: 69190

08:00h as 12:00h e de 13:00h as 17:00h. 

Rua 22 de outubro, n° 3893, Vila Falcão – Lábrea - AM, CEP: 69830

Horário: de 08:00h as 12:00h e de 14:00h as 18:00h 

Estrada Manoel Urbano, s/nº - Nova Manacá – Manacapuru - AM 

12:00h e de 13:00h as 17:00h. 

Campus Manaus Distrito Industrial 

Av. Governador Danilo Areosa N° 1672, Bairro Distrito Industrial, CEP 69035

Comando 2 Grupamento Engenharia CNST/MEX/AM 

da Coronel Teixeira, 5513, Ponta Negra, Manaus-AM, CEP: 69037

Horário: de 08:00h as 11:30h e de 13:00h as 16:30h (segunda-feira a quinta

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 

de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 
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é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, 

em remessa de acordo com o cronograma constante no anexo I deste Termo, nos seguintes 

ra, Presidente Figueiredo-AM – CEP: 69.735-

Departamento de Administração e 

CEP:69152-470 - 

Estrada dos Moraes, s/nº,  Senador José Esteves. Maués/AM. CEP: 69190-000 

AM, CEP: 69830-000. 

Av. Governador Danilo Areosa N° 1672, Bairro Distrito Industrial, CEP 69035-351 - 

AM, CEP: 69037-000 

feira a quinta-feira) e de 08:00h 

de 05 (cinco) dias, pelo(a) 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 

de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
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4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanci

4.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar

definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do obj

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.6 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo as especificações 

mínimas exigidas: 

a) Identificação do produto; 

b) embalagem original e intacta,

c) data de fabricação, 

d) data de validade, 

e) peso líquido, 

f) Número do Lote, 

g) Nome do fabricante. 

h) Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber

4.7 Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá 

sofrer alterações. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especifi

aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edita

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 
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Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo as especificações 

original e intacta, 

Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber 

Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da Contratante: 

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 
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prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

á como realizada, consumando-se o recebimento 

eto não exclui a responsabilidade da 

Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo as especificações 

Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá 

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

cações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

corrigido; 

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

no valor correspondente ao fornecimento do 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da bo

perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: ma

prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2 responsabilizar

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação;

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

6.1.6 indicar preposto para representá

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da bo

perfeita execução do objeto e, ainda: 

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia ou validade; 

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

ações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
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Contratada, de seus 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

rca, fabricante, modelo, procedência e 

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

tes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

ações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

la durante a execução do contrato. 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
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relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularida

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que: 

10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;

10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3 fraudar na execução do contrato;

10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5 cometer fraude fiscal;

10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante;

10.3 multa moratória de 10 % (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

10.3.1 multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto;

10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

feitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; 

fraudar na execução do contrato; 

se de modo inidôneo; 

cometer fraude fiscal; 

não mantiver a proposta. 

da que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

para a Contratante; 

multa moratória de 10 % (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 

cução total do objeto; 

em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

de, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

feitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

da que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

multa moratória de 10 % (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no 

em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos;  

10.3.4 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5 declaração de inidoneidade

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressa

10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

10.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.6 A autoridade competente, na aplicaç

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.

10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

11.1 A CONTRATADA deverá atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental 

prevista na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010, quais sejam:

11.1.1 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

11.1.2 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).   

11.2    Em conformidade ao disposto nos 

esta contratação se destina exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte.     
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suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

 

impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

 

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

mento de quaisquer tributos; 

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

TÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental 

prevista na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010, quais sejam:

que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

mendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil

polibromados (PBDEs).    

Em conformidade ao disposto nos arts. 47 e 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, 

esta contratação se destina exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
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suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

rcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

ão das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental 

prevista na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010, quais sejam: 

que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

mendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 

arts. 47 e 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, 

esta contratação se destina exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
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Presidente Figueiredo, 09 de abril de 2018.
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Ana da Silva Torres  
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QUANTIDADES A SEREM
 
*Observação 01: Para o item 453, destacado
** Observação 02: Para o item 532, considerar a descrição do item constante neste anexo do Termo de Referência.
 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

2 217002 

Amido de milho, produto amiláceo de 
milho, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, com umidade 
máxima de 14% por peso, isento de 
sujodades, parasitas e larvas, 
validade de 10 meses a contar da 
entrega. 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

EM FORNECIDAS AO ÓRGÃO GERENCIADOR E AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

item 453, destacado em vermelho, não será aceita proposta. 
, considerar a descrição do item constante neste anexo do Termo de Referência.

 

UNIDADE DE 
FORNECIMENTO 

QUANTIDADE 
TOTAL  

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL

flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

rial estranho. 

Pacote 400 
 R$                          
7,67  

 R$                
3.068,00 

Amido de milho, produto amiláceo de 

máxima de 14% por peso, isento de Quilo 100 
 R$                          
4,90  

 R$                   
490,00 

 

AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

, considerar a descrição do item constante neste anexo do Termo de Referência. 

VALOR 
TOTAL 

FREQUÊNCIA 
DE ENTREGA  

LOCAL DE 
ENTREGA 

R$                
3.068,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
490,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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3 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.
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biológicas e da embalagem devem 
legislação vigente, não 

sendo necessário lavar ou escolher 

deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 

proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
e gorduras 

trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

Validade mínima de 06 (seis) meses. 

Quilo 1000 
 R$                          
3,02  

 R$                
3.020,00 

R$                
3.020,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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4 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

5 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

6 216983 

Azeite de Oliva Extra Virgem, 
acondicionado em embalagem de 
vidro ou enlatado, contendo 500ml, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingrediente, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega 
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líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 2000 
 R$                          
2,56  

 R$                
5.120,00 

u em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

(sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 500 
 R$                          
4,04  

 R$                
2.020,00 

, 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

Garrafa 100 
 R$                        

12,20  
 R$                

1.220,00 

R$                
5.120,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.020,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
1.220,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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7 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

8 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                
6.000,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                
6.000,00 

R$                
6.000,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
6.000,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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9 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

10 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

11 237917 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 
em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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transparente, aproximadamente 30g, 

parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 700 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.100,00 

500g, com validade de 01 (um) ano, 

tendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 200 
 R$                        

14,48  
 R$                

2.896,00 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 

contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 600 
 R$                        

16,86  
 R$              

10.116,00 

R$                
2.100,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.896,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$              
10.116,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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12 233813 

Cominho em pó, extraído da 
semente da planta Cuminum 
Cyminum e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 
utilizada desde a antiguidade, é 
indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, com 
indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

13 226326 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 
que apresenta espinhos em sua 
casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 
natural recomendado para dar 
tonalidade vermleha às receitas. O 
colorau possui sabor suave e não 
oferece danos ao organismo, pois 
não é um corante artifical. Pacote de 
500g, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 
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COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 

indentificação do produto, marca do 
no 

Pacote 10 
 R$                        

12,76  
 R$                   

127,60 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 

casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 

tonalidade vermleha às receitas. O 

não é um corante artifical. Pacote de 

Pacote 100 
 R$                          
5,59  

 R$                   
559,00 

R$                   
127,60  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
559,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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14 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

15 300138 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 
1, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

16 321817 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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Extrato de tomate, pacote de 500g, 

tomate, 

0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 

alimentar, 130mg sódio, não contém 
lidade mínima de 14 

 

Pacote 100 
 R$                          
6,04  

 R$                   
604,00 

la, tipo 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 500 
 R$              
6,70  

 R$                
3.350,00 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

duto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 100 
 R$                          
6,65  

 R$                   
665,00 

R$                   
604,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
3.350,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
665,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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17 348244 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 
1, obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais 
estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 
gorduras totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 
de ferro. Pacote de 1kg 

18 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

19 247165 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 
amiláceo extraído das partes 
subterrâneas da mandioca, contendo 
as seguintes informações 
nutricionais: carboidratos, proteínas, 
fibras, ferro, sódio e cálcio. 
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fermento, tipo 

estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 

ão de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 

saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 

Quilo 400 
 R$               
3,68  

 R$                
1.472,00 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

Pacote 800 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.400,00 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 

subterrâneas da mandioca, contendo 

oteínas, 

Pacote 700 
 R$                          
4,71  

 R$                
3.297,00 

R$                
1.472,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.400,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
3.297,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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20 259722 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 
kcal (10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), gorduras 
totais 0g (0%), gorduras saturadas 
0g (0%), gorduras trans 0g (0%), 
fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 
(29%). Com embalagem primária: 
pacote plástico atóxico, incolor, 
transparente, termo-soldado, 
resistente. Embalagem contendo 
1kg. 

21 346596 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 
de 1kg, novo, constituído de grãos 
inteiros e com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de materiais 
terrosos, sujidades e misturas de 
outras variedades e espécies, 
validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   
carboidratos 32g, proteína 14g, 
gorduras totais 0g, gorduras 
saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio < 5,0g  

22 229197 

Fermento em Pó para Bolo - De 
primeira qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade.; 
Inscrição no MS. Validade mínima de 
1 (um) ano a contar da data de 
entrega. 
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Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
valor energético de 200 

(11%), proteína 14g (19%), gorduras 

fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 

Quilo 300 
 R$                          
6,47  

 R$                
1.941,00 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 

máxima de 15%, isento de materiais 

contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

Quilo 300 
 R$                          
7,47  

 R$                
2.241,00 

primeira qualidade; Embalagem com 

Inscrição no MS. Validade mínima de 
Quilo 30 

 R$                        
20,96  

 R$                   
628,80 

R$                
1.941,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.241,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
628,80  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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23 227161 

Fermento Biológico seco 
instantâneo, de primeira qualidade, 
embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 
contar da data de entrega. 

24 415932 

Filme embalagem, material pvc - 
cloreto de polivinila, tipo filme 
esticável, largura 400mm, aplicação 
armazenamento de alimentos, 
comprimento 1.400M, transmitância 
transparente. 

25 338857 

Flocão de arroz de sabor suave e 
excelente crocância, ótimo 
rendimento, contendo os seguintes 
ingredientes em sua elaboração: 
farinha de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 
derivado de cevada. Pacote com 
500g. 

26 217204 

Flocos de milho pré-cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 
moído. Pacote de 500g. 
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instantâneo, de primeira qualidade, 

prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 

Quilo 100 
 R$                        

26,60  
 R$                

2.660,00 

ra 400mm, aplicação 

comprimento 1.400M, transmitância 

Rolo 5 
 R$                        

90,00  
 R$                   

450,00 

rendimento, contendo os seguintes 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 

Pacote 200 
 R$                          
4,50  

 R$                   
900,00 

enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 

Pacote 600 
 R$                      
1,98  

 R$                
1.188,00 

R$                
2.660,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
450,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
900,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
1.188,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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27 241604 

Leite de coco, produto obtido de leite 
de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Pó uniforme sem 
grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de 
vidro de 200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega 

28 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

29 217243 

Macarrão tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

30 279262 

Milho para Mungunzá - Classe 
amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

produto obtido de leite 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Garrafa 500 
 R$                          
2,24  

 R$                
1.120,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 800 
 R$                          
2,66  

 R$                
2.128,00 

mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 300 
 R$                          
2,34  

 R$                   
702,00 

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 

meses a contar da data de entrega. 

Pacote 600 
 R$                          
2,56  

 R$                
1.536,00 

R$                
1.120,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.128,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
702,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
36,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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31 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

32 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

33 332357 

Orégano desidratado, em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 
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Fone: (92) 3324-1033 

Lata 300 
 R$                          
1,61  

 R$                   
483,00 

embalagem de 01 garrafa de 900ml, 

vitamina E, 

comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 

Garrafa 500 
 R$                          
4,18  

 R$                
2.090,00 

ngredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Pacote 100 
 R$                          
3,94  

 R$       
394,00 

R$                   
483,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.090,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
394,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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34 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

35 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
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Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
erfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

te) dias a 

Pacote 5000 
 R$                          
9,00  

 R$              
45.000,00 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

ho. Validade mínima 

Quilo 10 
 R$                        

32,88  
 R$                   

328,80 

R$              
45.000,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
328,80  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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36 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

37 395455 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 
alimentos, transmitância 
transparente, pacote com 100 
unidades 

38 433275 

Sal extra, refinado e iodado - Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e alumínio 
silicato de sódio 

39 332645 
Suco concentrado de Caju, garrafa 
de 500ml 

40 367410 
Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
de 500ml 

41 332644 
Suco concentrado de Maracujá, 
garrafa de 500ml 

42 279608 
Suco concentrado de abacaxi, 
garrafa com 500ml 

43 279607 
Suco concentrado de uva, garrafa 
com 500ml 

44 269223 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

constituição (ao próprio suco), óleo 
Lata 1000 

 R$                          
3,14  

 R$                
3.140,00 

o, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 

Pacote 100 
 R$                        

10,00  
 R$                

1.000,00 

Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: Quilo 100 

 R$                          
1,52  

 R$                   
152,00 

Suco concentrado de Caju, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,65  

 R$                
5.300,00 

Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,94  

 R$                
5.880,00 

Garrafa 800 
 R$                          
3,90  

 R$                
3.120,00 

Garrafa 800 
 R$                          
3,26  

 R$                
2.608,00 

Garrafa 800 
 R$          
4,01  

 R$                
3.208,00 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 

Garrafa 100 
 R$                          
2,33  

 R$                   
233,00 

R$                
3.140,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
1.000,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
152,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
5.300,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
5.880,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
3.120,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.608,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
3.208,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
233,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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45 226224 

Alface, lisa de primeira, extra, 
coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e 
separados em maços padronizados, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas, 
larvas. 

46 224409 

Abacate, comum extra in natura, 
polpa firme ao toque, casca lisa e 
brilhante, com grau,  de maturação 
adequado para o consumo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

47 96563 

Abóbora, in natura, 1ª qualidade, 
moranga. Deve apresentar-se 
madura, seca, de primeira (boa 
qualidade), tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondionada em saco de 
polipropileno. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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separados em maços padronizados, 
procedente de espécies genuínas e 

superfície externa, insetos, parasitas, 

Quilo 70 
 R$                        

11,15  
 R$                   

780,50 

brilhante, com grau,  de maturação 

procedente de espécies genuínas e 

, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
5,96  

 R$                
5.960,00 

uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 

mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondionada em saco de 

Quilo 150 
 R$                          
3,50  

 R$                   
525,00 

R$                   
780,50  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
5.960,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
525,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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48 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

49 224404 

Banana Prata, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

50 224405 

Banana Maçã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
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qualidade, de forma a manter o sabor 

mento com 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 200 
 R$                        

15,74  
 R$                

3.148,00 

Banana Prata, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
6,09  

 R$                
6.090,00 

Banana Maçã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
5,76  

 R$                
3.456,00 

R$                
3.148,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
6.090,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
3.456,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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51 232704 

Banana Pacovã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

52 233255 

Batata Inglesa, in natura, com a 
polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e 
livre de broto. 

53 233870 

Cebola Branca, fresca, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, 
haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Banana Pacovã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
6,39  

 R$                
3.834,00 

polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 

Isento de matéria terrosa, sujidades 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

Quilo 70 
 R$                          
4,74  

 R$                   
331,80 

superfície externa, insetos, parasitas 

Quilo 600 
 R$                          
3,41  

 R$                
2.046,00 

R$                
3.834,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
331,80  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.046,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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54 226263 

Cenoura, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 
de aparência fresca. Isento de 
brotos, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

55 226230 

Cebolinha, fresca, extra, com 
coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

56 246183 

Coentro, fresco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 
padronizados, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
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. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

vivo, 
procedente de espécies genuínas e 

rugas, 

Quilo 400 
 R$                     
4,10  

 R$                
1.640,00 

coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, precedente 

to 
de lesões de origem física, mecânica Quilo 50 

 R$                        
10,00  

 R$                   
500,00 

Coentro, fresco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou Quilo 30 

 R$                        
15,90  

 R$                   
477,00 

R$                
1.640,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
500,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
477,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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57 256113 

Couve, manteiga extra, fresca, limpa, 
com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados, 
precedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas  
e larvas. 

58 224387 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

59 224418 

Limão, in natura extra, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Couve, manteiga extra, fresca, limpa, 

separados em maços padronizados, 
precedente de espécies genuínas e 

superfície externa, insetos, parasitas  

Quilo 20 
 R$                        

13,17  
 R$                   

263,40 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 

Quilo 1000 
 R$                          
3,80  

 R$                
3.800,00 

Limão, in natura extra, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 

Quilo 150 
 R$                          
4,44  

 R$                   
666,00 

R$                   
263,40  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
3.800,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
666,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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60 274432 

Mamão, Formosa in natura, extra, 
apresentado maturação média (de 
vez),  polpa firme ao toque, sem 
apresentar avarias de casca, com 
grau  de maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

61 224393 

Maçã, nacional in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e 
com grau  de maturação adequado 
para o consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
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grau  de maturação adequado para o 

ões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 1000 
 R$                          
4,51  

 R$                
4.510,00 

Maçã, nacional in natura extra, sem 

com grau  de maturação adequado 

e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 2000 
 R$                          
6,92  

 R$              
13.840,00 

R$                
4.510,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$              
13.840,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

62 224411 

Melancia,  in natura extra, com grau 
de maturação adequado para o 
consumo, casca firme sem avarias, 
polpa firme de coloração vermelha 
com aparência fresca e macia, 
procedente de espécies genuínas , 
sã e fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

63 226271 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

64 228761 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Melancia,  in natura extra, com grau 

consumo, casca firme sem avarias, 

procedente de espécies genuínas , 

origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 2000 
 R$                          
2,91  

 R$                
5.820,00 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 

sujidades 
Quilo 100 

 R$                          
4,34  

 R$                   
434,00 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 200 
 R$                          
7,68  

 R$                
1.536,00 

R$                
5.820,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
434,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
1.536,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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65 228762 

Pimentão,  in natura , fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

66 363083 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

67 227826 

Tangerina, fruto arredondado, casca 
de cor lisa, íntegra cor, odor, sabir 
próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pimentão,  in natura , fresco, firme, 
terístico. Isento de lesões 

biológica, matéria terrosa, sujidades 
Quilo 200 

 R$                          
5,47  

 R$         
1.094,00 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 150 
 R$                          
5,24  

 R$                   
786,00 

Tangerina, fruto arredondado, casca 

próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 

Quilo 2000 
 R$                          
6,36  

 R$              
12.720,00 

R$         
1.094,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                   
786,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$              
12.720,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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68 228756 

Tomate boa qualidade, tamanho 
médio, no ponto de maturação 
adequado para o consumo, com 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes. De colheita 
recente. 

69 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 

Quilo 600 
 R$                          
5,90  

 R$                
3.540,00 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

embalagem, peso líquido e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 500 
 R$                          
5,48  

 R$                
2.740,00 

R$                
3.540,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.740,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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70 216794 

Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor 
e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
200g; embalagem com identificação 
do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 
entrega 

71 223050 

Leite Condensado, produzido com 
leite integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em embalagem de 
395g, que deverá conter 
externamente os dados de 
identificaçãio, procedÊncia, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

pastoso de cor clara e uniforme, odor 

; embalagem com identificação 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 

Unidade 500 
 R$                          
6,00  

 R$                
3.000,00 

informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Lata 300 
 R$                          
3,94  

 R$                
1.182,00 

R$                
3.000,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
1.182,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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72 326927 

Maionese, tipo tradicional - composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 
açúcas e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de 
conservação. A embalagem que 
deverá conter externamente os 
dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. Bisnaga de 200g. 

73 443291 
Peixe in natura, espécie Aruanã, 
apresentação filé, características 
adicionais congelado. 

74 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 

stência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 

dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 

te, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Bisnaga 400 
 R$                          
1,54  

 R$               
616,00 

Quilo 300 
 R$                        

21,00  
 R$                

6.300,00 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Pacote 400 
 R$                          
7,67  

 R$         
3.068,00 

R$               
616,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
6.300,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$         
3.068,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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75 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

76 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

77 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

o) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Pacote 400 
 R$                          
7,67  

 R$                
3.068,00 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Pacote 400 
 R$                          
7,67  

 R$                
3.068,00 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Pacote 160 
 R$                          
7,67  

 R$                
1.227,20 

R$                
3.068,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
3.068,00  

Semestral Campus Humaitá 

R$                
1.227,20  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 
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78 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

79 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

80 217009 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 
atóxico contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Pacote 100 
 R$                          
7,67  

 R$                   
767,00 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

rvas e material estranho. 

Pacote 250 
 R$                          
7,67  

 R$                
1.917,50 

Aveia em flocos, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Pacote 300 
 R$                          
7,67  

 R$                
2.301,00 

R$                   
767,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                
1.917,50  

Mensal Campus Maués 

R$                
2.301,00  

Trimestral  Campus Lábrea 
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81 217002 

Amido de milho, produto amiláceo de 
milho, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, com umidade 
máxima de 14% por peso, isento de 
sujodades, parasitas e larvas, 
validade de 10 meses a contar da 
entrega. 

82 217002 

Amido de milho, produto amiláceo de 
milho, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, com umidade 
máxima de 14% por peso, isento de 
sujodades, parasitas e larvas, 
validade de 10 meses a contar da 
entrega. 

83 217002 

Amido de milho, produto amiláceo de 
milho, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, com umidade 
máxima de 14% por peso, isento de 
sujodades, parasitas e larvas, 
validade de 10 meses a contar da 
entrega. 

84 217002 

Amido de milho, produto amiláceo de 
milho, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, com umidade 
máxima de 14% por peso, isento de 
sujodades, parasitas e larvas, 
validade de 10 meses a contar da 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Amido de milho, produto amiláceo de 

máxima de 14% por peso, isento de Quilo 100 
 R$                          
4,90  

 R$                   
490,00 

Amido de milho, produto amiláceo de 

peso, isento de Quilo 100 
 R$                          
4,90  

 R$                   
490,00 

produto amiláceo de 

máxima de 14% por peso, isento de Quilo 100 
 R$                          
4,90  

 R$                   
490,00 

Amido de milho, produto amiláceo de 

máxima de 14% por peso, isento de Quilo 20 
 R$                          
4,90  

 R$                     
98,00 

R$                   
490,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
490,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                   
490,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                     
98,00  

Bimestral  Campus Parintins 
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85 217002 

Amido de milho, produto amiláceo de 
milho, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, com umidade 
máxima de 14% por peso, isento de 
sujodades, parasitas e larvas, 
validade de 10 meses a contar da 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Amido de milho, produto amiláceo de 

máxima de 14% por peso, isento de Quilo 50 
 R$                          
4,90  

 R$                   
245,00 

R$                   
245,00  

Mensal Campus Maués 
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86 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

s e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 

deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 

s, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

Validade mínima de 06 (seis) meses. 

Quilo 1000 
 R$                          
3,02  

 R$                
3.020,00 

R$                
,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

87 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 

deverá conter no m,ínimo na porgção 
tico, 

proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

Validade mínima de 06 (seis) meses. 

Quilo 1000 
 R$                          
3,02  

 R$                
3.020,00 

R$                
3.020,00  

Trimestral  Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

88 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

s e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 

deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 

s, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

Validade mínima de 06 (seis) meses. 

Quilo 1000 
 R$                          
3,02  

 R$                
3.020,00 

R$                
,00  

Mensal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

89 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 

deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 

proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

Validade mínima de 06 (seis) meses. 

Quilo 120 
 R$                          
3,02  

 R$                   
362,40 

R$                   
362,40  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

90 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 

deverá conter no m,ínimo na porgção 
0g: 173kcal de valor energético, 

proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

8mg de fósforo, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

a de 06 (seis) meses. 

Quilo 300 
 R$                          
3,02  

 R$                   
906,00 

R$                   
906,00  

Mensal Campus Parintins 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

91 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 

deverá conter no m,ínimo na porgção 
e valor energético, 

proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

o, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

) meses. 

Quilo 562 
 R$                          
3,02  

 R$                
1.697,24 

R$                
1.697,24  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

92 283717 

Arroz tipo 1, longo, fino, tipo 1, 
beneficiado, polido, procedência 
nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros, mínimo de 
90%, umidade máxima de 14%, 
catacterísticas físicas, químicas, 
biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 
para sua preparação. O produto 
deverá conter no m,ínimo na porgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 
39g de carboidratos, 3,6g de 
proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 
cálcio, 0,30mg de ferro, 27mg de 
potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 
magnésio, 0,50mg de manganês, 
0,55mg de zinco, 0,91mg de 
vitaminas B3, 0,39mg de vitamina 
B5, 0,08mg de vitamina B6. O 
produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 
conforme legislação vigente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

biológicas e da embalagem devem 
obedecer à legislação vigente, não 
sendo necessário lavar ou escolher 

orgção 
de 50g: 173kcal de valor energético, 

proteína, 0g de gorduras totais, 0g de 
gorduras saturadas, 0g de gorduras 
trans,  1,2g de fibra alimentar, 7,9mg 
de sódio, 0mg de colesterol, 16mg de 

potássio, 48mg de fósforo, 12mg de 

produto deve declarar marca, prazo 
de validade, devidamente rotulado, 

idade mínima de 06 (seis) meses. 

Quilo 1400 
 R$                          
3,02  

 R$                
4.228,00 

R$                
4.228,00  

Trimestral  Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

93 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

94 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

95 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 2000 
 R$                          
2,56  

 R$                
5.120,00 

líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 2000 
 R$                          
2,56  

 R$                
5.120,00 

líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 2000 
 R$                          
2,56  

 R$                
5.120,00 

R$                
5.120,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
5.120,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
5.120,00  

Mensal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

96 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

97 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

98 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

líquido, com identificação do produto, 
zo 

Quilo 200 
 R$                          
2,56  

 R$                   
512,00 

líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 500 
 R$                          
2,56  

 R$                
1.280,00 

líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 500 
 R$                          
2,56  

 R$                
1.280,00 

R$                   
512,00  

Mensal 
Campus 

Manacapuru 

R$                
1.280,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
1.280,00  

Mensal Campus Parintins 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

99 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

100 240709 

Açúcar cristalizado, cor branca, 
sacarose de cana de açúcar, 
acondicionado em embalagem 
plástica contendo 1 kg de peso 
líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 
de validade e industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega. 

101 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 1200 
 R$                          
2,56  

 R$                
3.072,00 

líquido, com identificação do produto, 
contendo data de fabricação e prazo 

Quilo 2000 
 R$                          
2,56  

 R$                
5.120,00 

cacau em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

o 07 (sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 500 
 R$                          
4,04  

 R$                
2.020,00 

R$                
3.072,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
5.120,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
2.020,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

102 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

103 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

mistura de cacau em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 500 
 R$                          
4,04  

 R$                
2.020,00 

mistura de cacau em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 500 
 R$                          
4,04  

 R$       
2.020,00 

R$                
2.020,00  

Semestral Campus Humaitá 

R$                
2.020,00  

Mensal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

104 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

105 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

mistura de cacau em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 250 
 R$                          
4,04  

 R$                
1.010,00 

mistura de cacau em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 250 
 R$                          
4,04  

 R$                
1.010,00 

R$                
1.010,00  

Mensal 
Campus 

Manacapuru 

R$                
.010,00  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

106 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

107 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

mistura de cacau em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 450 
 R$                          
4,04  

 R$        
1.818,00 

mistura de cacau em pó solúvel, leite 

açúcar e sal, constituído de pó fino e 

mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 

 

Pacote 300 
 R$          
4,04  

 R$                
1.212,00 

R$                
1.818,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                
1.212,00  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

108 217730 

Achocolatado em pó, obtido pela 
mistura de cacau em pó solúvel, leite 
em pó e/ou soro, extrato de malte, 
açúcar e sal, constituído de pó fino e 
homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sutilidade e materiais 
estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso, 
contendo em sua composição no 
mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 
mínima de 07 meses a contar da 
data de entrega. Pacote com 400g. 

109 216983 

Azeite de Oliva Extra Virgem, 
acondicionado em embalagem de 
vidro ou enlatado, contendo 500ml, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingrediente, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega 

110 216983 

Azeite de Oliva Extra Virgem, 
acondicionado em embalagem de 
vidro ou enlatado, contendo 500ml, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingrediente, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

mistura de cacau em pó solúvel, leite 

ó fino e 

mínimo 07 (sete) vitaminas, validade 

00g. 

Pacote 2000 
 R$                          
4,04  

 R$                
8.080,00 

, 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

Garrafa 100 
 R$                        

12,20  
 R$                

1.220,00 

, 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

Garrafa 100 
 R$                        

12,20  
 R$                

1.220,00 

R$                
8.080,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
1.220,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
1.220,00  

Trimestral  Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

111 216983 

Azeite de Oliva Extra Virgem, 
acondicionado em embalagem de 
vidro ou enlatado, contendo 500ml, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingrediente, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega 

112 216983 

Azeite de Oliva Extra Virgem, 
acondicionado em embalagem de 
vidro ou enlatado, contendo 500ml, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingrediente, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega 

113 216983 

Azeite de Oliva Extra Virgem, 
acondicionado em embalagem de 
vidro ou enlatado, contendo 500ml, 
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingrediente, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

, 

de 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

Garrafa 100 
 R$                        

12,20  
 R$                

1.220,00 

, 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

Garrafa 30 
 R$                        

12,20  
 R$                   

366,00 

, 

nutricional, peso, fornecedor, data de 

mínima de 12 (doze) meses, a contar 

Garrafa 50 
 R$                        

12,20  
 R$                   

610,00 

R$                
1.220,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
366,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                   
610,00  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

114 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

115 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

ma 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                
6.000,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                
6.000,00 

R$                
6.000,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
6.000,00  

Trimestral  Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

116 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

117 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                   
6000,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 300 
 R$                          
3,00  

 R$                   
900,0

R$                   
0,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
900,00  

Mensal 
Campus 

Manacapuru 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

118 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

119 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

la face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
da data de 

Pacote 120 
 R$                          
3,00  

 R$                   
360,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 800 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.400,00 

R$                   
360,00  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
2.400,00  

Mensal Campus Parintins 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

120 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

121 235092 

Biscoito Salgado, tipo Cream-
Cracker, de textura crocante, com 
odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 800 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.400,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
onal, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                
6.000,00 

R$                
2.400,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
6.000,00  

Trimestral  Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

122 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

123 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente de dupla face, contendo 

m (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                        
3,00  

 R$                
6.000,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                
6.000,00 

R$                
6.000,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
6.000,00  

Trimestral  Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

124 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

125 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 2000 
 R$                          
3,00  

 R$                
6.000,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

anho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 300 
 R$                          
3,00  

 R$                   
900,00 

R$                
6.000,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
900,00  

Mensal 
Campus 

Manacapuru 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

126 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

127 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 800 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.400,00 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

o. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 400 
 R$                          
3,00  

 R$                
1.200,00 

R$                
2.400,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                
1.200,00  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

128 217132 

Biscoito Doce, tipo Maria ou 
Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico 
transparente de dupla face, contendo 
400g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 
entrega. 

129 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente de dupla face, contendo 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

ricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 
de 1 (um) ano, a contar da data de 

Pacote 1000 
 R$                          
3,00  

 R$                
3.000,00 

transparente, aproximadamente 30g, 

parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 700 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.100,00 

R$                
3.000,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
2.100,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

130 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

131 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

132 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente, aproximadamente 30g, 

stranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 700 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.100,00 

transparente, aproximadamente 30g, 

parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 700 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.100,00 

transparente, aproximadamente 30g, 

parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 500 
 R$                          
3,00  

 R$                
1.500,00 

R$                
2.100,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
2.100,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
1.500,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

133 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

134 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

135 258081 

Canela em Pó, acondicionada em 
embalagem de polietileno atóxico 
transparente, aproximadamente 30g
com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

transparente, aproximadamente 30g, 

parasitas, larvas e material  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 50 
 R$                          
3,00  

 R$                   
150,00 

transparente, aproximadamente 30g, 

l  estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 100 
 R$                          
3,00  

 R$                   
300,00 

transparente, aproximadamente 30g, 

parasitas, larvas e material  estranho. 
(seis) meses 

Pacote 500 
 R$                          
3,00  

 R$                
1.500,00 

R$                   
150,00  

Trimestral  Campus Parintins 

R$                   
300,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
1.500,00  

Trimestral  Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

136 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

137 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

138 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

139 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

500g, com validade de 01 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 200 
 R$                        

14,48  
 R$                

2.896,00 

1 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 200 
 R$                        

14,48  
 R$                

2.896,00 

500g, com validade de 01 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 200 
 R$                        

14,48  
 R$                

2.896,00 

ade de 01 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 200 
 R$                        

14,48  
 R$                

2.896,00 

R$                
2.896,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.896,00  

Semestral Campus Humaitá 

R$                
2.896,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
2.896,00  

Mensal 
Campus 

Manacapuru 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

140 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

141 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

142 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

143 232173 

Café torrado e moído, tradicional, 
empacotado à vácuo, pacote de 
500g, com validade de 01 (um) ano, 
póde café torrado e moído de 
primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 
caracterísiticas do produto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

500g, com validade de 01 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 220 
 R$                        

14,48  
 R$                

3.185,60 

500g, com validade de 01 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 200 
 R$                        

14,48  
 R$                

2.896,00 

500g, com validade de 01 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
a descrição das 

Pacote 200 
 R$                        

14,48  
 R$                

2.896,00 

500g, com validade de 01 (um) ano, 

primeira qualidade, contendo selo de 
excelência, contendo a descrição das 

Pacote 300 
 R$                        

14,48  
 R$                

4.344,00 

R$                
3.185,60  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
2.896,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                
2.896,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
4.344,00  

Trimestral  Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

144 237917 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 
em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

145 237917 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 
em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

146 237917 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 
em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 

contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 600 
 R$                        

16,86  
 R$              

10.116,00 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 

contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 600 
 R$               

16,86  
 R$              

10.116,00 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 

500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 600 
 R$                        

16,86  
 R$            

10.116,00 

R$              
10.116,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$              
10.116,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$            
10.116,00  

Mensal Campus Itacoatiara 
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147 237917 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 
em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

148 237917 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 
em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

149 237917 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 
em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de 
polietileno atóxico transparente, 
contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 

contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 140 
 R$                        

16,86  
 R$                

2.360,40 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 

contendo 500g, com identificação na 
(rótulo) dos ingredientes, 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 200 
 R$                        

16,86  
 R$                

3.372,00 

Coco Ralado, sem adição de açúcar, 

contendo 500g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pacote 600 
 R$                        

16,86  
 R$              

10.116,00 

R$                
2.360,40  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
3.372,00  

Mensal Campus Maués 

R$              
10.116,00  

Mensal Campus Lábrea 
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150 233813 

Cominho em pó, extraído da 
semente da planta Cuminum 
Cyminum e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 
utilizada desde a antiguidade, é 
indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, com 
indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

151 233813 

Cominho em pó, extraído da 
semente da planta Cuminum 
Cyminum e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 
utilizada desde a antiguidade, é 
indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, com 
indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 

indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 

Pacote 10 
 R$                        

12,76  
 R$     

127,60 

e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 

indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 

Pacote 10 
 R$                        

12,76  
 R$                   

127,60 

R$                   
127,60  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
127,60  

Trimestral  Campus Humaitá 
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Av. Onça Pintada, 1308 

152 233813 

Cominho em pó, extraído da 
semente da planta Cuminum 
Cyminum e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 
utilizada desde a antiguidade, é 
indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, com 
indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

153 233813 

Cominho em pó, extraído da 
semente da planta Cuminum 
Cyminum e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 
utilizada desde a antiguidade, é 
indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, com 
indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 

indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 

Pacote 10 
 R$                        

12,76  
 R$                   

127,60 

atato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 

indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 

Pacote 20 
 R$                        

12,76  
 R$                   

255,20 

R$                   
127,60  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
255,20  

Mensal Campus Maués 
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154 233813 

Cominho em pó, extraído da 
semente da planta Cuminum 
Cyminum e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 
utilizada desde a antiguidade, é 
indicado para carnes, sopas, 
assadas, molhos e feijão. 
Embalagem contendo 500g, com 
indentificação do produto, marca do 
fabricante, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

155 226326 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 
que apresenta espinhos em sua 
casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 
natural recomendado para dar 
tonalidade vermleha às receitas. O 
colorau possui sabor suave e não 
oferece danos ao organismo, pois 
não é um corante artifical. Pacote de 
500g, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

e desidratato e moído. Não 
contém glúten. Uma especiaria muito 

indentificação do produto, marca do 
ante, produto industrializado no 

Pacote 10 
 R$                        

12,76  
 R$                   

127,60 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 

casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 

dade vermleha às receitas. O 

não é um corante artifical. Pacote de 

Pacote 100 
 R$                          
5,59  

 R$                   
559,00 

R$                   
127,60  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                   
559,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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156 226326 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 
que apresenta espinhos em sua 
casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 
natural recomendado para dar 
tonalidade vermleha às receitas. O 
colorau possui sabor suave e não 
oferece danos ao organismo, pois 
não é um corante artifical. Pacote de 
500g, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

157 226326 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 
que apresenta espinhos em sua 
casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 
natural recomendado para dar 
tonalidade vermleha às receitas. O 
colorau possui sabor suave e não 
oferece danos ao organismo, pois 
não é um corante artifical. Pacote de 
500g, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
curo 

casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 

tonalidade vermleha às receitas. O 

fical. Pacote de 

Pacote 100 
 R$                          
5,59  

 R$                   
559,00 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 

casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 

dade vermleha às receitas. O 

não é um corante artifical. Pacote de 

Pacote 100 
 R$                          
5,59  

 R$                   
559,00 

R$                   
559,00  

Semestral Campus Humaitá 

R$                   
559,00  

Mensal Campus Itacoatiara 
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158 226326 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 
que apresenta espinhos em sua 
casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 
natural recomendado para dar 
tonalidade vermleha às receitas. O 
colorau possui sabor suave e não 
oferece danos ao organismo, pois 
não é um corante artifical. Pacote de 
500g, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

159 226326 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 
que apresenta espinhos em sua 
casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 
natural recomendado para dar 
tonalidade vermleha às receitas. O 
colorau possui sabor suave e não 
oferece danos ao organismo, pois 
não é um corante artifical. Pacote de 
500g, produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da data de 
entrega com prazo de validade 
pertinente do produto ofertado. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
através do urucum, um fruto escuro 

casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 

tonalidade vermleha às receitas. O 

não é um corante artifical. Pacote de 

Pacote 80 
 R$                          
5,59  

 R$                   
447,20 

Colarau, orgânico, em pó, originado 
do urucum, um fruto escuro 

casca e armazena a propriedade em 
seu interior. O urucum é um corante 

tonalidade vermleha às receitas. O 

não é um corante artifical. Pacote de 

Pacote 40 
 R$                          
5,59  

 R$                   
223,60 

R$                   
447,20  

Mensal Campus Maués 

R$                   
223,60  

Mensal Campus Lábrea 
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160 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

161 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 

mínimo em sua composição: tomate, 

,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 

alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 

 

Pacote 100 
 R$                          
6,04  

 R$   
604,00 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 

mínimo em sua composição: tomate, 

0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 

alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 

 

Pacote 100 
 R$                          
6,04  

 R$                   
604,00 

R$                   
604,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
604,00  

Trimestral  Campus Humaitá 
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Av. Onça Pintada, 1308 

162 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

163 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 

mínimo em sua composição: tomate, 

0g de gorduras totais, 

alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 

 

Pacote 100 
 R$                          
6,04  

 R$                 
604,00 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 

mínimo em sua composição: tomate, 

0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 

alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 

 

Pacote 440 
 R$                          
6,04  

 R$                
2.657,60 

R$                 
604,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
2.657,60  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

164 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

165 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 

mínimo em sua composição: tomate, 

0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 

alimentar, 130mg sódio, não contém 
de 14 

 

Pacote 30 
 R$                          
6,04  

 R$                   
181,20 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 

mínimo em sua composição: tomate, 

0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 

ódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 

 

Pacote 300 
 R$                          
6,04  

 R$                
1.812,00 

R$                   
181,20  

Trimestral  Campus Parintins 

R$                
1.812,00  

Mensal Campus Maués 
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166 346922 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 
concentrado, devendo conter no 
mínimo em sua composição: tomate, 
sal e açúcar. Contendo no mínimo 
em cada porção de 30g: valor 
calórico 20kcal, 4,2g carboidratos, 
0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 
0g de gorduras saturadas, 0g de 
gorduras trans, 0,9g de fibra 
alimentar, 130mg sódio, não contém 
glúten, com validade mínima de 14 
meses a partir da data de entrega. 

167 300138 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 
1, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

168 300138 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 
1, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Extrato de tomate, pacote de 500g, 

ínimo em sua composição: tomate, 

0,9g proteínas, 0g de gorduras totais, 

não contém 
glúten, com validade mínima de 14 

 

Pacote 600 
 R$                          
6,04  

 R$                
3.624,00 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 500 
 R$                          
6,70  

 R$                
3.350,00 

arela, tipo 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 500 
 R$           
6,70  

 R$                
3.350,00 

R$                
3.624,00  

Bimestral  Campus Lábrea 

R$                
3.350,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.350,00  

Mensal Campus Humaitá 
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169 300138 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 
1, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

170 300138 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 
1, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

171 300138 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 
1, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

172 300138 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 
1, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 500 
 R$                          
6,70  

 R$                
3.350,00 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 120 
 R$                          
6,70  

 R$          
804,00 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 60 
 R$                          
6,70  

 R$                   
402,00 

Farinha de mandioca, amarela, tipo 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 100 
 R$                          
6,70  

 R$                   
670,00 

R$                
3.350,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$          
804,00  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
402,00  

Trimestral  Campus Parintins 

R$                   
670,00  

Mensal Campus Maués 
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173 321817 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

174 321817 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

175 321817 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

176 321817 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 

04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 100 
 R$                          
6,65  

 R$                   
665,00 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

ante, prazo de validade e peso 

Quilo 100 
 R$                          
6,65  

 R$                   
665,00 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 100 
 R$                          
6,65  

 R$                   
665,00 

Farinha de mandioca, branca, tipo 1, 

larvas, com validade mínima de 04 
meses, a partir da data de entrega. 
Embalagem contendo 1kg, contendo 

fabricante, prazo de validade e peso 

Quilo 100 
 R$                          
6,65  

 R$                   
665,00 

R$                   
665,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
665,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                   
00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
665,00  

Mensal Campus Maués 
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177 348244 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 
1, obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais 
estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 
gorduras totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 
de ferro. Pacote de 1kg 

178 348244 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 
1, obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais 
estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 
gorduras totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 
de ferro. Pacote de 1kg 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

, tipo 

estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 

: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 

saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 

Quilo 400 
 R$                        
3,68  

 R$                
1.472,00 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 

estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 

, 0g de 

saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 

Quilo 400 
 R$                          
3,68  

 R$                
1.472,00 

R$                
1.472,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
1.472,00  

Mensal Campus Humaitá 
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179 348244 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 
1, obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais 
estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 
gorduras totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 
de ferro. Pacote de 1kg 

180 348244 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 
1, obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais 
estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 
gorduras totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 
de ferro. Pacote de 1kg 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 

estranhos em sua composição, com 
de 02 meses a partir 

da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 

saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
0g de sódio, 2,1g 

Quilo 400 
 R$                          
3,68  

 R$                
1.472,00 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 

estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 

ergético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 

saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 

Quilo 250 
 R$                          
3,68  

 R$                   
920,00 

R$                
1.472,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
920,00  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 
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181 348244 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 
1, obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais 
estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 
gorduras totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 
de ferro. Pacote de 1kg 

182 348244 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 
1, obtida do trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, livre de 
fermentação, mofo e materiais 
estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 
gorduras totais, 0g de gorduras 
saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 
de ferro. Pacote de 1kg 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 

estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 
conter na proção de 50g: 180kcal (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 

saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 

Quilo 150 
 R$                          
3,68  

 R$                   
552,00 

Farinha de trigo, sem fermento, tipo 

estranhos em sua composição, com 
validade mínima de 02 meses a partir 
da data de entrega. O produto deve 

l (no 
mínimo) de valor energético, 40g de 
carboidratos, 5g de proteínas, 0g de 

saturadas, 0g de gorduras trans, 1,0g 
de fibra alimentar, 0g de sódio, 2,1g 

Quilo 400 
 R$                          
3,68  

 R$                
1.472,00 

R$                   
552,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
1.472,00  

Bimestral  Campus Lábrea 
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183 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

184 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

185 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

Pacote 800 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.400,00 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

Pacote 800 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.400,00 

ácido fólico, 

Pacote 800 
 R$                          
3,00  

 R$                
2.400,00 

R$                
2.400,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.400,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
400,00  

Mensal Campus Itacoatiara 
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186 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

187 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

188 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

Pacote 120 
 R$                          
3,00  

 R$                   
360,00 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

1 (um) ano a 

Pacote 500 
 R$                          
3,00  

 R$                
1.500,00 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

Pacote 200 
 R$                          
3,00  

 R$                   
600,00 

R$                   
360,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
1.500,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                   
600,00  

Mensal Campus Maués 
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189 228768 

Farinha Láctea, Sabor natural, 
ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. 
Embalagem sachê com 230g. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data da entrega. 

190 247165 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 
amiláceo extraído das partes 
subterrâneas da mandioca, contendo 
as seguintes informações 
nutricionais: carboidratos, proteínas, 
fibras, ferro, sódio e cálcio. 

191 247165 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 
amiláceo extraído das partes 
subterrâneas da mandioca, contendo 
as seguintes informações 
nutricionais: carboidratos, proteínas, 
fibras, ferro, sódio e cálcio. 

192 247165 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 
amiláceo extraído das partes 
subterrâneas da mandioca, contendo 
as seguintes informações 
nutricionais: carboidratos, proteínas, 
fibras, ferro, sódio e cálcio. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

e ácido fólico, 

Pacote 1500 
 R$                          
3,00  

 R$              
4.500,00 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 

subterrâneas da mandioca, contendo 

nutricionais: carboidratos, proteínas, 

Pacote 700 
 R$                          
4,71  

 R$                
3.297,00 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 

subterrâneas da mandioca, contendo 

nutricionais: carboidratos, proteínas, 

Pacote 700 
 R$                          
4,71  

 R$                
3.297,00 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 

oca, é o produto 

subterrâneas da mandioca, contendo 

nutricionais: carboidratos, proteínas, 

Pacote 700 
 R$                          
4,71  

 R$                
3.297,00 

R$              
4.500,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
3.297,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.297,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
3.297,00  

Mensal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

193 247165 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 
amiláceo extraído das partes 
subterrâneas da mandioca, contendo 
as seguintes informações 
nutricionais: carboidratos, proteínas, 
fibras, ferro, sódio e cálcio. 

194 259722 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 
kcal (10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), gorduras 
totais 0g (0%), gorduras saturadas 
0g (0%), gorduras trans 0g (0%), 
fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 
(29%). Com embalagem primária: 
pacote plástico atóxico, incolor, 
transparente, termo-soldado, 
resistente. Embalagem contendo 
1kg. 

195 259722 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 
kcal (10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), gorduras 
totais 0g (0%), gorduras saturadas 
0g (0%), gorduras trans 0g (0%), 
fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 
(29%). Com embalagem primária: 
pacote plástico atóxico, incolor, 
transparente, termo-soldado, 
resistente. Embalagem contendo 
1kg. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Fécula de mandioca, tipo 1, pacote 
1kg no mínimo, também conhecida 
como goma ou tapioca, é o produto 

subterrâneas da mandioca, contendo 

nutricionais: carboidratos, proteínas, 

Pacote 100 
 R$                          
4,71  

 R$                   
471,00 

100%, 
natural, com valor energético de 200 

(11%), proteína 14g (19%), gorduras 

fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 

Quilo 300 
 R$                          
6,47  

 R$                
1.941,00 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 

(11%), proteína 14g (19%), gorduras 

fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 

Quilo 300 
 R$                         
6,47  

 R$                
1.941,00 

R$                   
471,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
1.941,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
1.941,00  

Trimestral  Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

196 259722 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 
kcal (10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), gorduras 
totais 0g (0%), gorduras saturadas 
0g (0%), gorduras trans 0g (0%), 
fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 
(29%). Com embalagem primária: 
pacote plástico atóxico, incolor, 
transparente, termo-soldado, 
resistente. Embalagem contendo 
1kg. 

197 259722 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 
kcal (10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), gorduras 
totais 0g (0%), gorduras saturadas 
0g (0%), gorduras trans 0g (0%), 
fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 
(29%). Com embalagem primária: 
pacote plástico atóxico, incolor, 
transparente, termo-soldado, 
resistente. Embalagem contendo 
1kg. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 

(11%), proteína 14g (19%), gorduras 

fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 

Quilo 300 
 R$                          
6,47  

 R$                
1.941,00 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 

gorduras 

fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 

Quilo 80 
 R$                          
6,47  

 R$                   
517,60 

R$                
1.941,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
517,60  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

198 259722 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 
kcal (10%), com carboidratos 32g 
(11%), proteína 14g (19%), gorduras 
totais 0g (0%), gorduras saturadas 
0g (0%), gorduras trans 0g (0%), 
fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 
(29%). Com embalagem primária: 
pacote plástico atóxico, incolor, 
transparente, termo-soldado, 
resistente. Embalagem contendo 
1kg. 

199 346596 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 
de 1kg, novo, constituído de grãos 
inteiros e com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de materiais 
terrosos, sujidades e misturas de 
outras variedades e espécies, 
validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   
carboidratos 32g, proteína 14g, 
gorduras totais 0g, gorduras 
saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio < 5,0g  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Feijão branco tipo 1, produto 100%, 
natural, com valor energético de 200 

(11%), proteína 14g (19%), gorduras 

fibra alimentar 16g (64%), sódio 0g 
(0%), cálcio 62mg (6%), ferro 4,0mg 

Quilo 300 
 R$                          
6,47  

 R$                
1.941,00 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 

máxima de 15%, isento de materiais 

contar da data de entrega. O produto 
roção de 

60g:  valor energético de 184 kcal   

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

Quilo 300 
 R$                          
7,47  

 R$                
2.241,00 

R$                
1.941,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
2.241,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

200 346596 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 
de 1kg, novo, constituído de grãos 
inteiros e com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de materiais 
terrosos, sujidades e misturas de 
outras variedades e espécies, 
validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   
carboidratos 32g, proteína 14g, 
gorduras totais 0g, gorduras 
saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio < 5,0g  

201 346596 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 
de 1kg, novo, constituído de grãos 
inteiros e com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de materiais 
terrosos, sujidades e misturas de 
outras variedades e espécies, 
validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   
carboidratos 32g, proteína 14g, 
gorduras totais 0g, gorduras 
saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio < 5,0g  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 

máxima de 15%, isento de materiais 

contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   

as 0g, gorduras trans 0g, fibra 

Quilo 300 
 R$                          
7,47  

 R$                
2.241,00 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 

máxima de 15%, isento de materiais 

contar da data de entrega. O produto 
de 

60g:  valor energético de 184 kcal   

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

Quilo 300 
 R$                          
7,47  

 R$                
2.241,00 

R$                
2.241,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
2.241,00  

Mensal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

202 346596 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 
de 1kg, novo, constituído de grãos 
inteiros e com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de materiais 
terrosos, sujidades e misturas de 
outras variedades e espécies, 
validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   
carboidratos 32g, proteína 14g, 
gorduras totais 0g, gorduras 
saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio < 5,0g  

203 346596 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 
de 1kg, novo, constituído de grãos 
inteiros e com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de materiais 
terrosos, sujidades e misturas de 
outras variedades e espécies, 
validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   
carboidratos 32g, proteína 14g, 
gorduras totais 0g, gorduras 
saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio < 5,0g  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 

máxima de 15%, isento de materiais 

a. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

Quilo 300 
 R$                          
7,47  

 R$                
2.241,00 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 

máxima de 15%, isento de materiais 

contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

Quilo 200 
 R$                          
7,47  

 R$                
1.494,00 

R$                
2.241,00  

Trimestral  Campus Parintins 

R$                
1.494,00  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

204 346596 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 
de 1kg, novo, constituído de grãos 
inteiros e com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de materiais 
terrosos, sujidades e misturas de 
outras variedades e espécies, 
validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   
carboidratos 32g, proteína 14g, 
gorduras totais 0g, gorduras 
saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 
alimentar 16g, sódio < 5,0g  

205 229197 

Fermento em Pó para Bolo - De 
primeira qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade.; 
Inscrição no MS. Validade mínima de 
1 (um) ano a contar da data de 
entrega. 

206 229197 

Fermento em Pó para Bolo - De 
primeira qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade.; 
Inscrição no MS. Validade mínima de 
1 (um) ano a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem 

máxima de 15%, isento de materiais 

contar da data de entrega. O produto 
deve conter no mínimo na proção de 
60g:  valor energético de 184 kcal   

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

Quilo 500 
 R$                          
7,47  

 R$                
3.735,00 

primeira qualidade; Embalagem com 

Inscrição no MS. Validade mínima de 
Quilo 30 

 R$                        
20,96  

 R$                   
628,80 

primeira qualidade; Embalagem com 

Inscrição no MS. Validade mínima de 
Quilo 30 

 R$                        
20,96  

 R$                   
628,80 

R$                
3.735,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                   
628,80  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
628,80  

Mensal Campus Humaitá 
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Av. Onça Pintada, 1308 

207 229197 

Fermento em Pó para Bolo - De 
primeira qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade.; 
Inscrição no MS. Validade mínima de 
1 (um) ano a contar da data de 
entrega. 

208 229197 

Fermento em Pó para Bolo - De 
primeira qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade.; 
Inscrição no MS. Validade mínima de 
1 (um) ano a contar da data de 
entrega. 

209 229197 

Fermento em Pó para Bolo - De 
primeira qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade.; 
Inscrição no MS. Validade mínima de 
1 (um) ano a contar da data de 
entrega. 

210 229197 

Fermento em Pó para Bolo - De 
primeira qualidade; Embalagem com 
dizeres de rotulagem, data de 
fabricação e prazo de validade.; 
Inscrição no MS. Validade mínima de 
1 (um) ano a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

primeira qualidade; Embalagem com 

Inscrição no MS. Validade mínima de 
Quilo 30 

 R$                        
20,96  

 R$                   
628,80 

primeira qualidade; Embalagem com 

Inscrição no MS. Validade mínima de 
Quilo 60 

 R$                        
20,96  

 R$                
1.257,60 

primeira qualidade; Embalagem com 

Inscrição no MS. Validade mínima de 
Quilo 30 

 R$                        
20,96  

 R$      
628,80 

primeira qualidade; Embalagem com 

Inscrição no MS. Validade mínima de 
Quilo 60 

 R$                        
20,96  

 R$                
1.257,60 

R$                   
628,80  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
1.257,60  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
628,80  

Mensal Campus Maués 

R$                
1.257,60  

Trimestral  Campus Lábrea 
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Av. Onça Pintada, 1308 

211 227161 

Fermento Biológico seco 
instantâneo, de primeira qualidade, 
embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 
contar da data de entrega. 

212 227161 

Fermento Biológico seco 
instantâneo, de primeira qualidade, 
embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 
contar da data de entrega. 

213 227161 

Fermento Biológico seco 
instantâneo, de primeira qualidade, 
embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 
contar da data de entrega. 

214 227161 

Fermento Biológico seco 
instantâneo, de primeira qualidade, 
embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 
contar da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
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instantâneo, de primeira qualidade, 

prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 

Quilo 100 
 R$                        

26,60  
 R$                

2.660,00 

instantâneo, de primeira qualidade, 

prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 

Quilo 100 
 R$                        

26,60  
 R$                

2.660,00 

instantâneo, de primeira qualidade, 

prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 

Quilo 100 
 R$                        

26,60  
 R$                

2.660,00 

instantâneo, de primeira qualidade, 

prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 

Quilo 30 
 R$                       

26,60  
 R$                   

798,00 

R$                
2.660,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.660,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
2.660,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
798,00  

Mensal Campus Maués 
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215 227161 

Fermento Biológico seco 
instantâneo, de primeira qualidade, 
embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 
contar da data de entrega. 

216 415932 

Filme embalagem, material pvc - 
cloreto de polivinila, tipo filme 
esticável, largura 400mm, aplicação 
armazenamento de alimentos, 
comprimento 1.400M, transmitância 
transparente. 

217 415932 

Filme embalagem, material pvc - 
cloreto de polivinila, tipo filme 
esticável, largura 400mm, aplicação 
armazenamento de alimentos, 
comprimento 1.400M, transmitância 
transparente. 

218 415932 

Filme embalagem, material pvc - 
cloreto de polivinila, tipo filme 
esticável, largura 400mm, aplicação 
armazenamento de alimentos, 
comprimento 1.400M, transmitância 
transparente. 

219 415932 

Filme embalagem, material pvc - 
cloreto de polivinila, tipo filme 
esticável, largura 400mm, aplicação 
armazenamento de alimentos, 
comprimento 1.400M, transmitância 
transparente. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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instantâneo, de primeira qualidade, 

prazo de validade. Inscrição no MS. 
Validade mínima de 01 (um) ano, a 

Quilo 50 
 R$                        

26,60  
 R$                

1.330,00 

esticável, largura 400mm, aplicação 

comprimento 1.400M, transmitância 

Rolo 5 
 R$                        

90,00  
 R$                   

450,00 

esticável, largura 400mm, aplicação 

comprimento 1.400M, transmitância 

Rolo 5 
 R$                  

90,00  
 R$                   

450,00 

esticável, largura 400mm, aplicação 

1.400M, transmitância 

Rolo 5 
 R$                        

90,00  
 R$                   

450,00 

esticável, largura 400mm, aplicação 

comprimento 1.400M, transmitância 

Rolo 4 
 R$                        

90,00  
 R$                   

360,00 

R$                
1.330,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                   
450,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
450,00  

Total Campus Humaitá 

R$                   
450,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
360,00  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 
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220 415932 

Filme embalagem, material pvc - 
cloreto de polivinila, tipo filme 
esticável, largura 400mm, aplicação 
armazenamento de alimentos, 
comprimento 1.400M, transmitância 
transparente. 

221 415932 

Filme embalagem, material pvc - 
cloreto de polivinila, tipo filme 
esticável, largura 400mm, aplicação 
armazenamento de alimentos, 
comprimento 1.400M, transmitância 
transparente. 

222 338857 

Flocão de arroz de sabor suave e 
excelente crocância, ótimo 
rendimento, contendo os seguintes 
ingredientes em sua elaboração: 
farinha de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 
derivado de cevada. Pacote com 
500g. 

223 338857 

Flocão de arroz de sabor suave e 
excelente crocância, ótimo 
rendimento, contendo os seguintes 
ingredientes em sua elaboração: 
farinha de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 
derivado de cevada. Pacote com 
500g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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esticável, largura 400mm, aplicação 

a 

Rolo 20 
 R$                        

90,00  
 R$                

1.800,00 

aplicação 

comprimento 1.400M, transmitância 

Rolo 10 
 R$                        

90,00  
 R$                   

900,00 

rendimento, contendo os seguintes 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 

Pacote 200 
 R$                          
4,50  

 R$                   
900,00 

os seguintes 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 

Pacote 200 
 R$                          
4,50  

 R$                   
900,00 

R$                
1.800,00  

Mensal Campus Maués 

R$                   
900,00  

Total Campus Lábrea 

R$                   
900,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
900,00  

Mensal Campus Humaitá 
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224 338857 

Flocão de arroz de sabor suave e 
excelente crocância, ótimo 
rendimento, contendo os seguintes 
ingredientes em sua elaboração: 
farinha de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 
derivado de cevada. Pacote com 
500g. 

225 338857 

Flocão de arroz de sabor suave e 
excelente crocância, ótimo 
rendimento, contendo os seguintes 
ingredientes em sua elaboração: 
farinha de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 
derivado de cevada. Pacote com 
500g. 

226 338857 

Flocão de arroz de sabor suave e 
excelente crocância, ótimo 
rendimento, contendo os seguintes 
ingredientes em sua elaboração: 
farinha de arroz, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 
derivado de cevada. Pacote com 
500g. 

227 217204 

Flocos de milho pré-cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 
moído. Pacote de 500g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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rendimento, contendo os seguintes 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 

Pacote 200 
 R$                          
4,50  

 R$                   
900,00 

rendimento, contendo os seguintes 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 

Pacote 50 
 R$                          
4,50  

 R$                   
225,00 

contendo os seguintes 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, malte e sal. Contém glúten e 

Pacote 200 
 R$                          
4,50  

 R$      
900,00 

enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 

Pacote 600 
 R$                          
1,98  

 R$                
1.188,00 

R$                   
900,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
225,00  

Mensal Campus Maués 

R$                   
900,00  

Bimestral  Campus Lábrea 

R$                
1.188,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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228 217204 

Flocos de milho pré-cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 
moído. Pacote de 500g. 

229 217204 

Flocos de milho pré-cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 
moído. Pacote de 500g. 

230 217204 

Flocos de milho pré-cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 
moído. Pacote de 500g. 

231 217204 

Flocos de milho pré-cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 
moído. Pacote de 500g. 

232 217204 

Flocos de milho pré-cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 
moído. Pacote de 500g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
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. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

enriquecido com ferro e ácido fólico 
B9), 100% natural, obtido 

da moagem de milho degerminado e 
Pacote 600 

 R$                          
1,98  

 R$                
1.188,00 

enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 

Pacote 600 
 R$                          
1,98  

 R$                
1.188,00 

enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 

Pacote 120 
 R$                         
1,98  

 R$                   
237,60 

enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 

Pacote 100 
 R$                          
1,98  

 R$                   
198,00 

enriquecido com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), 100% natural, obtido 
da moagem de milho degerminado e 

Pacote 300 
 R$                          
1,98  

 R$                   
594,00 

R$                
1.188,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
1.188,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
237,60  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

                   
198,00  

Mensal Campus Maués 

R$                   
594,00  

Trimestral  Campus Lábrea 
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233 241604 

Leite de coco, produto obtido de leite 
de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Pó uniforme sem 
grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de 
vidro de 200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega 

234 241604 

Leite de coco, produto obtido de leite 
de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Pó uniforme sem 
grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de 
vidro de 200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

produto obtido de leite 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Garrafa 500 
 R$                          
2,24  

 R$                
1.120,00 

produto obtido de leite 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Garrafa 500 
 R$                          
2,24  

 R$                
1.120,00 

R$                
1.120,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
1.120,00  

Semestral Campus Humaitá 
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235 241604 

Leite de coco, produto obtido de leite 
de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Pó uniforme sem 
grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de 
vidro de 200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega 

236 241604 

Leite de coco, produto obtido de leite 
de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Pó uniforme sem 
grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de 
vidro de 200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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produto obtido de leite 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Garrafa 500 
 R$                          
2,24  

 R$                
1.120,00 

produto obtido de leite 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 
e 01 (um) ano a 

Garrafa 300 
 R$                          
2,24  

 R$                   
672,00 

R$                
1.120,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
672,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 
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237 241604 

Leite de coco, produto obtido de leite 
de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Pó uniforme sem 
grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de 
vidro de 200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega 

238 241604 

Leite de coco, produto obtido de leite 
de coco, pasteurizado e 
homogeneizado. Pó uniforme sem 
grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, 
acondicionado em embalagem de 
vidro de 200ml ou 01Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 01 (um) ano a 
contar da data de entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

produto obtido de leite 

identificação na embalagem (rótulo) 

or, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Garrafa 100 
 R$                          
2,24  

 R$                   
224,00 

produto obtido de leite 

identificação na embalagem (rótulo) 

peso, fornecedor, data de fabricação 

parasitas, larvas e material estranho. 

Garrafa 300 
 R$                          
2,24  

 R$      
672,00 

R$                   
224,00  

Mensal Campus Maués 

R$                   
672,00  

Bimestral  Campus Lábrea 
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239 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

240 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

241 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

242 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

243 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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capacidade mínima de 500 g. Com 
(um) 

Pacote 800 
 R$                          
2,66  

 R$                
2.128,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 800 
 R$                          
2,66  

 R$                
2.128,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 800 
 R$                          
2,66  

 R$                
2.128,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 250 
 R$                          
2,66  

 R$                   
665,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 1600 
 R$                          
2,66  

 R$                
4.256,00 

R$                
2.128,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.128,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
2.128,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
665,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
4.256,00  

Mensal Campus Parintins 
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244 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

245 259668 

Macarrão longo tipo espaguete, a 
base de farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

246 217243 

Macarrão tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

247 217243 

Macarrão tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

248 217243 

Macarrão tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

ma de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 300 
 R$                          
2,66  

 R$                   
798,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 1200 
 R$                          
2,66  

 R$                
3.192,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 300 
 R$                 
2,34  

 R$                   
702,00 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 300 
 R$                          
2,34  

 R$                   
702,00 

0 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 300 
 R$                          
2,34  

 R$                   
702,00 

R$                   
798,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
3.192,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                   
702,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
702,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                   
702,00  

Mensal Campus Itacoatiara 
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249 217243 

Macarrão tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

250 217243 

Macarrão tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

251 217243 

Macarrão tipo parafuso, a base de 
farinha, massa com ovos, 
embalagem em polipropileno, com 
capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a contar da data da entrega. 

252 279262 

Milho para mungunzá- Classe 
amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega.

253 279262 

Milho para mungunzá- Classe 
amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 90 
 R$                          
2,34  

 R$                   
210,60 

capacidade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 200 
 R$                          
2,34  

 R$                   
468,00 

dade mínima de 500 g. Com 
prazo de validade mínimo de 01 (um) 

Pacote 500 
 R$                          
2,34  

 R$                
1.170,00 

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 

meses a contar da data de entrega. 

Pacote 600 
 R$                          
2,56  

 R$                
1.536,00 

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 

ega. 

Pacote 600 
 R$                          
2,56  

 R$                
1.536,00 

R$                   
210,60  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
468,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
1.170,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
1.536,00  

Mensal 

Manaus - 
Comando 2 
Grupamento 
Engenharia 

CNST/MEX/AM 

R$                
1.536,00  

Trimestral  Campus Humaitá 
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254 279262 

Milho para mungunzá- Classe 
amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega.

255 279262 

Milho para mungunzá- Classe 
amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega.
. 

256 279262 

Milho para mungunzá- Classe 
amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e 
prazo de validade mínima de 12 
meses a contar da data de entrega.

257 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

258 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 

meses a contar da data de entrega. 

Pacote 600 
 R$                          
2,56  

 R$                
1.536,00 

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 

meses a contar da data de entrega. 

Pacote 300 
 R$                          
2,56  

 R$                   
768,00 

amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% 
Milho. Embalagem com dizeres de 

meses a contar da data de entrega. 

Pacote 600 
 R$                          
2,56  

 R$                
1.536,00 

Lata 300 
 R$                          
1,61  

 R$                   
483,00 

Lata 300 
 R$                          
1,61  

 R$                   
483,00 

R$                
1.536,00  

Mensal 
Campus 

Itacoatiara 

R$                   
768,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
1.536,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                   
483,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
483,00  

Semestral Campus Humaitá 
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259 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

260 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

261 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

262 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

263 258157 

Milho verde em conserva, lata de 
200g, em conserva, com 
identificaçãodo produto, marca do 
fabricante, data de fabiricação e 
prazo de validade. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Lata 300 
 R$                          
1,61  

 R$                   
483,00 

Lata 110 
 R$                          
1,61  

 R$                   
177,10 

Lata 200 
 R$                          
1,61  

 R$                   
322,00 

Lata 100 
 R$                          
1,61  

 R$                   
161,00 

Lata 900 
 R$                          
1,61  

 R$                
1.449,00 

R$                   
483,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
177,10  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
322,00  

Trimestral  Campus Parintins 

R$                   
161,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
1.449,00  

Trimestral  Campus Lábrea 
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264 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

265 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

266 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

embalagem de 01 garrafa de 900ml, 

glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 

refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 

Garrafa 500 
 R$                          
4,18  

 R$                
2.090,00 

embalagem de 01 garrafa de 900ml, 

glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 

do, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 

Garrafa 500 
 R$                          
4,18  

 R$                
2.090,00 

embalagem de 01 garrafa de 900ml, 

glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 

comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
isento de 

ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 

Garrafa 500 
 R$                          
4,18  

 R$                
2.090,00 

R$                
2.090,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.090,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
2.090,00  

Mensal Campus Itacoatiara 
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267 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

268 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

269 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

embalagem de 01 garrafa de 900ml, 

glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 

comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
e espécie vegetal, isento de 

ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 

Garrafa 150 
 R$                          
4,18  

 R$                   
627,00 

embalagem de 01 garrafa de 900ml, 

glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 

comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
vegetal, isento de 

ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 

Garrafa 50 
 R$                          
4,18  

 R$                   
209,00 

embalagem de 01 garrafa de 900ml, 

glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 

comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 

ncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 

Garrafa 250 
 R$                          
4,18  

 R$                
1.045,00 

R$                   
627,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
209,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                
1.045,00  

Mensal Campus Maués 
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270 244364 

Óleo de soja refinado, em 
embalagem de 01 garrafa de 900ml, 
isento de colesterol, não contém 
glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 
14g de gorduras totais. Óleo 
comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 
validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

271 332357 

Orégano desidratado, em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

272 332357 

Orégano desidratado, em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

gem de 01 garrafa de 900ml, 

glúten. 120 kcal, 2mg de vitamina E, 

comestível, de soja, refinado, tipo 1, 
obtido de espécie vegetal, isento de 
ranco e substâncias estranhas, com 

06 meses a partir 

Garrafa 100 
 R$                          
4,18  

 R$                   
418,00 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Pacote 100 
 R$                          
3,94  

 R$                   
394,00 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Pacote 100 
 R$                          
3,94  

 R$                   
394,00 

R$                   
418,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                   
394,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
394,00  

Mensal Campus Humaitá 
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273 332357 

Orégano desidratado, em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

274 332357 

Orégano desidratado, em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

275 332357 

Orégano desidratado, em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Pacote 100 
 R$          
3,94  

 R$                   
394,00 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Pacote 300 
 R$                          
3,94  

 R$                
1.182,00 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

idade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Pacote 50 
 R$                          
3,94  

 R$                   
197,00 

R$                   
394,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
1.182,00  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
197,00  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

276 332357 

Orégano desidratado, em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

277 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Pacote 50 
 R$                          
3,94  

 R$                   
197,00 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

Pacote 5000 
 R$                         
9,00  

 R$              
45.000,00 

R$                   
197,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$              
45.000,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

278 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 

nfecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

Pacote 5000 
 R$                          
9,00  

 R$              
45.000,00 

R$              
45.000,00  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

279 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

Pacote 5000 
 R$                     
9,00  

 R$              
45.000,00 

R$              
45.000,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

280 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
itas e em perfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

a de 07 (sete) dias a 

Pacote 500 
 R$                          
9,00  

 R$                
4.500,00 

R$                
4.500,00  

Semanal 
Campus 

Manacapuru 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

281 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

itida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

Pacote 640 
 R$                          
9,00  

 R$                
5.760,00 

R$                
5.760,00  

Semanal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

282 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 

Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

Pacote 540 
 R$                          
9,00  

 R$                
4.860,00 

R$                
4.860,00  

Semanal Campus Parintins 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

283 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 

queimado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de qualquer 

natureza em sua confecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 

razo de validade, data 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

Pacote 3000 
 R$                          
9,00  

 R$              
27.000,00 

R$              
27.000,00  

Semanal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

284 243374 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de 
matérias-primas de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e 
sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 
de parasita, sujidades, larvas e 
material estranho. Acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente 
e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, data 
de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 07 (sete) dias a 
contar no ato da entrega. Pacote 
com 20 unidades. 

285 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pão, tipo hot dog, peso de 50g cada 

qualidade, isentas de matéria terrosa 
e parasitas e em perfeito estado de 

imado ou mal cozido, com odor e 

fungos e não será permitida a adição 
de farelos e de corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. Isento 

material estranho. Acondicionado em 
lietileno resistente 

Validade mínima de 07 (sete) dias a 

Pacote 1000 
 R$                          
9,00  

 R$                
9.000,00 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Quilo 10 
 R$                        

32,88  
 R$                   

328,80 

R$                
9.000,00  

Semanal Campus Lábrea 

R$                   
328,80  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

286 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

287 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

288 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Quilo 10 
 R$                        

32,88  
 R$                   

328,80 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

alidade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Quilo 10 
 R$                        

32,88  
 R$                   

328,80 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

Isento 

material estranho. Validade mínima 

Quilo 300 
 R$                        

32,88  
 R$                

9.864,00 

R$                   
328,80  

Semestral Campus Humaitá 

R$                   
328,80  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
9.864,00  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

289 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

290 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

291 418257 

Pimenta do Reino Condimento,em 
embalagem tipo pacote, plástica, 
transparente, resistente, contendo 
30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas, e 
material estranho. Validade mínima 
de 12 meses, a contar da data de 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Quilo 3 
 R$                        

32,88  
 R$                     

98,64 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

data de fabricação e validade. Isento 

nho. Validade mínima 

Quilo 10 
 R$                        

32,88  
 R$                   

328,80 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, 

ação e validade. Isento 

material estranho. Validade mínima 

Quilo 10 
 R$                        

32,88  
 R$                   

328,80 

R$                     
98,64  

Mensal Campus Parintins 

R$                   
328,80  

Mensal Campus Maués 

R$                   
328,80  

Trimestral  Campus Lábrea 
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292 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

293 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

294 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

295 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

296 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

constituição (ao próprio suco), óleo 
Lata 1000 

 R$                          
3,14  

 R$              
3.140,00 

constituição (ao próprio suco), óleo 
Lata 1000 

 R$                          
3,14  

 R$                
3.140,00 

ao próprio suco), óleo 
Lata 1000 

 R$                          
3,14  

 R$                
3.140,00 

constituição (ao próprio suco), óleo 
Lata 450 

 R$                          
3,14  

 R$                
1.413,00 

constituição (ao próprio suco), óleo 
Lata 800 

 R$                          
3,14  

 R$                
2.512,00 

R$              
3.140,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.140,00  

Semestral Campus Humaitá 

R$                
3.140,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                
1.413,00  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
2.512,00  

Mensal Campus Parintins 
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297 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

298 223080 

Sardinha em conserva - lata. 
Ingredientes: sardinha, água de 
constituição (ao próprio suco), óleo 
vegetal de soja e sal. Não contém 
glúten. Sardinha em óleo, lata de 
130g. 

299 395455 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 
alimentos, transmitância 
transparente, pacote com 100 
unidades 

300 395455 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 
alimentos, transmitância 
transparente, pacote com 100 
unidades 

301 395455 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 
alimentos, transmitância 
transparente, pacote com 100 
unidades 

302 395455 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 
alimentos, transmitância 
transparente, pacote com 100 
unidades 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

constituição (ao próprio suco), óleo 
Lata 1000 

 R$                          
3,14  

 R$                
3.140,00 

constituição (ao próprio suco), óleo 
Lata 1000 

 R$                          
3,14  

 R$                
3.140,00 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 

Pacote 100 
 R$                        

10,00  
 R$       

1.000,00 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 

Pacote 100 
 R$                        

10,00  
 R$                

1.000,00 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 

Pacote 100 
 R$                        

10,00  
 R$                

1.000,00 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 

Pacote 30 
 R$                        

10,00  
 R$                   

300,00 

R$                
3.140,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
3.140,00  

Bimestral  Campus Lábrea 

R$                
1.000,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
1.000,00  

Total Campus Humaitá 

R$                
1.000,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
300,00  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 
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Av. Onça Pintada, 1308 

303 395455 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 
alimentos, transmitância 
transparente, pacote com 100 
unidades 

304 433275 

Sal extra, refinado e iodado - Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e alumínio 
silicato de sódio 

305 433275 

Sal extra, refinado e iodado - Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e alumínio 
silicato de sódio 

306 433275 

Sal extra, refinado e iodado - Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e alumínio 
silicato de sódio 

307 433275 

Sal extra, refinado e iodado - Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e alumínio 
silicato de sódio 

308 433275 

Sal extra, refinado e iodado - Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e alumínio 
silicato de sódio 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Saco, material plástico, capacidade 2 
kg, aplicação acondicionamento de 

Pacote 10 
 R$                        

10,00  
 R$                   

100,00 

Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: Quilo 100 

 R$               
1,52  

 R$                   
152,00 

Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: Quilo 100 

 R$                          
1,52  

 R$                   
152,00 

Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 

e potássio, antiumectantes: Quilo 100 
 R$                          
1,52  

 R$                   
152,00 

cote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: Quilo 90 

 R$                          
1,52  

 R$                   
136,80 

Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: Quilo 100 

 R$                          
1,52  

 R$   
152,00 

R$                   
100,00  

Total Campus Lábrea 

R$                   
152,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
152,00  

Total Campus Humaitá 

R$                   
152,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
136,80  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
152,00  

Mensal Campus Maués 
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309 433275 

Sal extra, refinado e iodado - Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: 
ferrocianeto de sódio e alumínio 
silicato de sódio 

310 332645 
Suco concentrado de Caju, garrafa 
de 500ml 

311 332645 
Suco concentrado de Caju, garrafa 
de 500ml 

312 332645 
Suco concentrado de Caju, garrafa 
de 500ml 

313 332645 
Suco concentrado de Caju, garrafa 
de 500ml 

314 332645 
Suco concentrado de Caju, garrafa 
de 500ml 

315 332645 
Suco concentrado de Caju, garrafa 
de 500ml 

316 367410 
Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
de 500ml 

317 367410 
Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
de 500ml 

318 367410 
Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
de 500ml 

319 367410 
Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
de 500ml 

320 367410 
Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
de 500ml 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pacote 
com 1kg. Ingredientes: sal refinado, 
iodato de potássio, antiumectantes: Quilo 100 

 R$                          
1,52  

 R$                   
152,00 

Suco concentrado de Caju, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,65  

 R$                
5.300,00 

Suco concentrado de Caju, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,65  

 R$                
5.300,00 

Suco concentrado de Caju, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,65  

 R$                
5.300,00 

Suco concentrado de Caju, garrafa 
Garrafa 70 

 R$                          
2,65  

 R$  
185,50 

Suco concentrado de Caju, garrafa 
Garrafa 100 

 R$                          
2,65  

 R$                   
265,00 

Suco concentrado de Caju, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,65  

 R$                
5.300,00 

ntrado de Goiaba, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,94  

 R$                
5.880,00 

garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,94  

 R$                
5.880,00 

Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                        
2,94  

 R$                
5.880,00 

Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
Garrafa 100 

 R$                          
2,94  

 R$                   
294,00 

Suco concentrado de Goiaba, garrafa 
Garrafa 2000 

 R$                          
2,94  

 R$                
5.880,00 

R$                   
152,00  

Total Campus Lábrea 

R$                
5.300,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
5.300,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
5.300,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
185,50  

Mensal 
Campus 

Manacapuru 

R$                   
265,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
5.300,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
5.880,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
5.880,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
5.880,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
294,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
5.880,00  

Trimestral  Campus Lábrea 
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321 332644 
Suco concentrado de Maracujá, 
garrafa de 500ml 

322 332644 
Suco concentrado de Maracujá, 
garrafa de 500ml 

323 332644 
Suco concentrado de Maracujá, 
garrafa de 500ml 

324 332644 
Suco concentrado de Maracujá, 
garrafa de 500ml 

325 332644 
Suco concentrado de Maracujá, 
garrafa de 500ml 

326 279608 
Suco concentrado de abacaxi, 
garrafa com 500ml 

327 279608 
Suco concentrado de abacaxi, 
garrafa com 500ml 

328 279608 
Suco concentrado de abacaxi, 
garrafa com 500ml 

329 279608 
Suco concentrado de abacaxi, 
garrafa com 500ml 

330 279608 
Suco concentrado de abacaxi, 
garrafa com 500ml 

331 279607 
Suco concentrado de uva, garrafa 
com 500ml 

332 279607 
Suco concentrado de uva, garrafa 
com 500ml 

333 279607 
Suco concentrado de uva, garrafa 
com 500ml 

334 279607 
Suco concentrado de uva, garrafa 
com 500ml 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Garrafa 800 
 R$                          
3,90  

 R$                
3.120,00 

Garrafa 800 
 R$                          
3,90  

 R$                
3.120,00 

Garrafa 1000 
 R$                          
3,90  

 R$                
3.900,00 

Garrafa 100 
 R$                          
3,90  

 R$                   
390,00 

Garrafa 800 
 R$                          
3,90  

 R$                
3.120,00

Garrafa 800 
 R$                          
3,26  

 R$                
2.608,00 

Garrafa 800 
 R$                          
3,26  

 R$                
2.608,00 

Garrafa 1000 
 R$                          
3,26  

 R$                
3.260,00 

Garrafa 100 
 R$                          
3,26  

 R$                   
326,00 

Garrafa 800 
 R$                          
3,26  

 R$                
2.608,00 

Garrafa 800 
 R$                          
4,01  

 R$                
3.208,00 

Garrafa 800 
 R$                          
4,01  

 R$                
3.208,00 

Garrafa 1000 
 R$                          
4,01  

 R$                
4.010,00 

Garrafa 100 
 R$                          
4,01  

 R$                   
401,00 

R$                
3.120,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.120,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
3.900,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
390,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
3.120,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
2.608,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.608,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
3.260,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
326,00  

Mensal Campus Maués 

R$                
2.608,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
3.208,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.208,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
4.010,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
401,00  

Trimestral  Campus Maués 
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335 269223 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

336 269223 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

337 269223 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

338 269223 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

339 269223 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

340 269223 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 

Garrafa 100 
 R$                          
2,33  

 R$                  
233,00 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 

Garrafa 100 
 R$                          
2,33  

 R$                   
233,00 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 

Garrafa 100 
 R$                          
2,33  

 R$                   
233,00 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 

Garrafa 200 
 R$                          
2,33  

 R$                   
466,00 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 

Garrafa 200 
 R$                          
2,33  

 R$                  
466,00 

Vinagre do tipo vinho tinto, garrafa de 
500ml, com identificação do produto, 

Garrafa 50 
 R$                         
2,33  

 R$                   
116,50 

R$                  
233,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
233,00  

Semestral Campus Humaitá 

R$                   
233,00  

Mensal Campus Itacoatiara 

R$                   
466,00  

Total 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                  
466,00  

Mensal Campus Maués 

R$                   
116,50  

Semestral Campus Lábrea 
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341 226224 

Alface, lisa de primeira, extra, 
coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e 
separados em maços padronizados, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas, 
larvas. 

342 226224 

Alface, lisa de primeira, extra, 
coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e 
separados em maços padronizados, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas, 
larvas. 

343 226224 

Alface, lisa de primeira, extra, 
coloração verde, frescos, folhas 
firmes, limpas e brilhantes e 
separados em maços padronizados, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas, 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

separados em maços padronizados, 
espécies genuínas e 

superfície externa, insetos, parasitas, 

Quilo 70 
 R$                        

11,15  
 R$               

780,50 

separados em maços padronizados, 
edente de espécies genuínas e 

superfície externa, insetos, parasitas, 

Quilo 70 
 R$                        

11,15  
 R$     

780,50 

separados em maços padronizados, 
e 

superfície externa, insetos, parasitas, 

Quilo 100 
 R$                        

11,15  
 R$                

1.115,00 

R$               
780,50  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
780,50  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
1.115,00  

Semanal Campus Itacoatiara 
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344 224409 

Abacate, comum extra in natura, 
polpa firme ao toque, casca lisa e 
brilhante, com grau,  de maturação 
adequado para o consumo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

345 224409 

Abacate, comum extra in natura, 
polpa firme ao toque, casca lisa e 
brilhante, com grau,  de maturação 
adequado para o consumo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

346 224409 

Abacate, comum extra in natura, 
polpa firme ao toque, casca lisa e 
brilhante, com grau,  de maturação 
adequado para o consumo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

brilhante, com grau,  de maturação 

procedente de espécies genuínas e 

a, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
5,96  

 R$                
5.960,00 

brilhante, com grau,  de maturação 

procedente de espécies genuínas e 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
5,96  

 R$                
5.960,00 

brilhante, com grau,  de maturação 

procedente de espécies genuínas e 

a, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
5,96  

 R$                
5.960,00 

R$                
5.960,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
5.960,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
5.960,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

347 96563 

Abóbora, in natura, 1ª qualidade, 
moranga. Deve apresentar-se 
madura, seca, de primeira (boa 
qualidade), tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondionada em saco de 
polipropileno. 

348 96563 

Abóbora, in natura, 1ª qualidade, 
moranga. Deve apresentar-se 
madura, seca, de primeira (boa 
qualidade), tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondionada em saco de 
polipropileno. 

349 96563 

Abóbora, in natura, 1ª qualidade, 
moranga. Deve apresentar-se 
madura, seca, de primeira (boa 
qualidade), tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondionada em saco de 
polipropileno. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 

mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondionada em saco de 

Quilo 150 
 R$                          
3,50  

 R$                   
525,00 

uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 

mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondionada em saco de 

Quilo 150 
 R$                          
3,50  

 R$                   
525,00 

uniformes, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa 

mecânicos oriundos do manuseio e 
m saco de 

Quilo 150 
 R$                          
3,50  

 R$                   
525,00 

R$                   
525,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
525,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                   
525,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

350 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

351 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

352 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

forma a manter o sabor 

econômica e com fechamento com 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 200 
 R$               

15,74  
 R$                

3.148,00 

qualidade, de forma a manter o sabor 

econômica e com fechamento com 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 200 
 R$                        

15,74  
 R$                

3.148,00 

qualidade, de forma a manter o sabor 

econômica e com fechamento com 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 200 
 R$                        

15,74  
 R$                

3.148,00 

R$                
3.148,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.148,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
3.148,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

353 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

354 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

355 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

qualidade, de forma a manter o sabor 

econômica e com fechamento com 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 40 
 R$                        

15,74  
 R$                   

629,60 

qualidade, de forma a manter o sabor 

econômica e com fechamento com 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 6 
 R$                        

15,74  
 R$                     

94,44 

qualidade, de forma a manter o sabor 

m 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 100 
 R$                        

15,74  
 R$                

1.574,00 

R$                   
29,60  

Quinzenal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                     
94,44  

Bimestral  Campus Parintins 

R$                
1.574,00  

Semanal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

356 9425 

Alho, processado,  especialmente 
elaborado, com alhos de primeira 
qualidade, de forma a manter o sabor 
do alho picado na hora. Em 
embalagem satnd-up pouch: 
moderna, elegante, inquebrável, 
econômica e com fechamento com 
zíper. Embalagem contendo 500g. 
Validade mínima de 45 dias a contar 
da data de entrega. 

357 224404 

Banana Prata, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

358 224404 

Banana Prata, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

qualidade, de forma a manter o sabor 

amento com 

Validade mínima de 45 dias a contar 

Pacote 100 
 R$                        

15,74  
 R$                

1.574,00 

, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
6,09  

 R$                
6.090,00 

Banana Prata, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
6,09  

 R$                
6.090,00 

R$                
1.574,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                
6.090,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
6.090,00  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

359 224404 

Banana Prata, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

360 224405 

Banana Maçã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

361 224405 

Banana Maçã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

ra, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 1000 

 R$                          
6,09  

 R$                
6.090,00 

Banana Maçã, extra in natura, com 
adequado para o 

consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
5,76  

 R$                
3.456,00 

Banana Maçã, extra in natura, com 
adequado para o 

consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
5,76  

 R$                
3.456,00 

R$                
6.090,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
3.456,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.456,00  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

362 224405 

Banana Maçã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

363 232704 

Banana Pacovã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéri
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

364 232704 

Banana Pacovã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Banana Maçã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 

de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
5,76  

 R$                
3.456,00 

Banana Pacovã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
6,39  

 R$                
3.834,00 

Banana Pacovã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
6,39  

 R$                
3.834,00 

R$                
3.456,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
3.834,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.834,00  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

365 232704 

Banana Pacovã, extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 
genuínas e sãs, polpa íntegra e 
firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

366 233255 

Batata Inglesa, in natura, com a 
polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e 
livre de broto. 

367 233255 

Batata Inglesa, in natura, com a 
polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e 
livre de broto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

extra in natura, com 
grau de maturação adequado para o 
consumo, procedentes de espécies 

física, mecânica ou biológica, matéria 
Quilo 600 

 R$                          
6,39  

 R$                
3.834,00 

a, firme, lisa, de 

Isento de matéria terrosa, sujidades 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

Quilo 70 
 R$                          
4,74  

 R$                   
331,80 

de 

Isento de matéria terrosa, sujidades 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

Quilo 70 
 R$                          
4,74  

 R$                   
331,80 

R$                
3.834,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
331,80  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
331,80  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

368 233255 

Batata Inglesa, in natura, com a 
polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e 
livre de broto. 

369 233255 

Batata Inglesa, in natura, com a 
polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e 
livre de broto. 

370 233255 

Batata Inglesa, in natura, com a 
polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresco. 
Isento de matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e 
livre de broto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 

Isento de matéria terrosa, sujidades 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

Quilo 70 
 R$                          
4,74  

 R$                   
331,80 

polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 

Isento de matéria terrosa, sujidades 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

Quilo 70 
 R$                          
4,74  

 R$                   
331,80 

polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 

Isento de matéria terrosa, sujidades 

larvas, sem manchas esverdeadas e 

Quilo 300 
 R$                          
4,74  

 R$                
1.422,00 

R$                   
331,80  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
331,80  

Semanal Campus Maués 

R$                
1.422,00  

Mensal Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

371 233870 

Cebola Branca, fresca, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, 
haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas 

372 233870 

Cebola Branca, fresca, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, 
haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas 

373 233870 

Cebola Branca, fresca, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, 
haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

arasitas 

Quilo 600 
 R$                          
3,41  

 R$                
2.046,00 

superfície externa, insetos, parasitas 

Quilo 600 
 R$                          
3,41  

 R$                
2.046,00 

superfície externa, insetos, parasitas 

Quilo 600 
 R$                          
3,41  

 R$                
2.046,00 

R$                
2.046,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.046,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
2.046,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

374 233870 

Cebola Branca, fresca, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, 
haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas 

375 233870 

Cebola Branca, fresca, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, 
haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas 

376 233870 

Cebola Branca, fresca, com as 
extremidades firmes, cor brilhante, 
haste bem seca. Isento de broto, 
enfermidades, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas 
e larvas 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

superfície externa, insetos, parasitas 

Quilo 50 
 R$                          
3,41  

 R$                   
170,50 

superfície externa, insetos, parasitas 

Quilo 200 
 R$                          
3,41  

 R$                   
682,00 

erna, insetos, parasitas 

Quilo 400 
 R$                          
3,41  

 R$                
1.364,00 

R$                   
170,50  

Semanal Campus Parintins 

R$                   
682,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
1.364,00  

Mensal Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

377 226263 

Cenoura, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 
de aparência fresca. Isento de 
brotos, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

378 226263 

Cenoura, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 
de aparência fresca. Isento de 
brotos, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

379 226263 

Cenoura, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 
de aparência fresca. Isento de 
brotos, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 

Quilo 400 
 R$                          
4,10  

 R$                
1.640,00 

vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 

Quilo 400 
 R$                          
4,10  

 R$            
1.640,00 

vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 

Quilo 400 
 R$                          
4,10  

 R$                
1.640,00 

R$                
1.640,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$            
1.640,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
1.640,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

380 226263 

Cenoura, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 
de aparência fresca. Isento de 
brotos, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

381 226263 

Cenoura, in natura, cor laranja-vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 
de aparência fresca. Isento de 
brotos, lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas 

382 226230 

Cebolinha, fresca, extra, com 
coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 

Quilo 150 
 R$                          
4,10  

 R$                   
615,00 

vivo, 
procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, 

Quilo 400 
 R$                          
4,10  

 R$                
1.640,00 

coloração verde escuro, separados 
precedente 

de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica Quilo 50 

 R$                        
10,00  

 R$                   
500,00 

R$                   
615,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
1.640,00  

Mensal Campus Lábrea 

                   
500,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

383 226230 

Cebolinha, fresca, extra, com 
coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

384 226230 

Cebolinha, fresca, extra, com 
coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

385 246183 

Coentro, fresco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 
padronizados, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica Quilo 50 

 R$                        
10,00  

 R$                   
500,00 

coloração verde escuro, separados 
em maços padronizados, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica Quilo 50 

 R$                        
10,00  

 R$                   
500,00 

Coentro, fresco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou Quilo 30 

 R$                        
15,90  

 R$                   
477,00 

R$                   
500,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                   
500,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
477,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

386 246183 

Coentro, fresco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 
padronizados, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

387 246183 

Coentro, fresco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 
padronizados, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

388 256113 

Couve, manteiga extra, fresca, limpa, 
com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados, 
precedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas  
e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

esco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou Quilo 30 

 R$                        
15,90  

 R$                   
477,00 

Coentro, fresco, extra, com coloração 
verde escuro, separados em maços 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou Quilo 30 

 R$                        
15,90  

 R$                   
477,00 

Couve, manteiga extra, fresca, limpa, 

separados em maços padronizados, 
ecedente de espécies genuínas e 

superfície externa, insetos, parasitas  

Quilo 20 
 R$                        

13,17  
 R$  

263,40 

R$                   
477,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                   
477,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
263,40  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

389 256113 

Couve, manteiga extra, fresca, limpa, 
com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados, 
precedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas  
e larvas. 

390 256113 

Couve, manteiga extra, fresca, limpa, 
com coloração verde escuro, 
separados em maços padronizados, 
precedente de espécies genuínas e 
sãs. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, insetos, parasitas  
e larvas. 

391 224387 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Couve, manteiga extra, fresca, limpa, 

separados em maços padronizados, 
precedente de espécies genuínas e 

superfície externa, insetos, parasitas  

Quilo 20 
 R$                        

13,17  
 R$                   

263,40 

ouve, manteiga extra, fresca, limpa, 

separados em maços padronizados, 
precedente de espécies genuínas e 

superfície externa, insetos, parasitas  

Quilo 20 
 R$                        

13,17  
 R$                   

263,40 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 

ca, mecânica 
Quilo 1000 

 R$                          
3,80  

 R$                
3.800,00 

R$                   
263,40  

Semanal Campus Humaitá 

R$                   
263,40  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
3.800,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

392 224387 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

393 224387 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

394 224418 

Limão, in natura extra, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

395 224418 

Limão, in natura extra, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 

Quilo 1000 
 R$                          
3,80  

 R$                
3.800,00 

Laranja, in natura extra, precedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento 
de lesões de origem física, mecânica 

Quilo 1000 
 R$                          
3,80  

 R$                
3.800,00 

Limão, in natura extra, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 

Quilo 150 
 R$                          
4,44  

 R$                   
666,00 

Limão, in natura extra, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 

Quilo 150 
 R$                          
4,44  

 R$                   
666,00 

R$                
3.800,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
3.800,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
666,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
666,00  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

396 224418 

Limão, in natura extra, precedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas  e larvas. 

397 274432 

Mamão, Formosa in natura, extra, 
apresentado maturação média (de 
vez),  polpa firme ao toque, sem 
apresentar avarias de casca, com 
grau  de maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

398 274432 

Mamão, Formosa in natura, extra, 
apresentado maturação média (de 
vez),  polpa firme ao toque, sem 
apresentar avarias de casca, com 
grau  de maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Limão, in natura extra, precedente de 
cies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou 
Quilo 150 

 R$                          
4,44  

 R$                   
666,00 

grau  de maturação adequado para o 

genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 1000 
 R$                          
4,51  

 R$                
4.510,00 

o para o 

genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 1000 
 R$                          
4,51  

 R$                
4.510,00 

R$                   
666,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
4.510,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
4.510,00  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

399 274432 

Mamão, Formosa in natura, extra, 
apresentado maturação média (de 
vez),  polpa firme ao toque, sem 
apresentar avarias de casca, com 
grau  de maturação adequado para o 
consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

400 224393 

Maçã, nacional in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e 
com grau  de maturação adequado 
para o consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

grau  de maturação adequado para o 

genuínas e sãs. Isento de lesões de 
mecânica ou biológica, 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 1000 
 R$                          
4,51  

 R$                
4.510,00 

Maçã, nacional in natura extra, sem 

com grau  de maturação adequado 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 

a terrosa, sujidades 

Quilo 2000 
 R$                          
6,92  

 R$              
13.840,00 

R$                
4.510,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$              
13.840,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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Av. Onça Pintada, 1308 

401 224393 

Maçã, nacional in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e 
com grau  de maturação adequado 
para o consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

402 224393 

Maçã, nacional in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e 
com grau  de maturação adequado 
para o consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

403 224393 

Maçã, nacional in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, 
procedente de espécie genuína e 
com grau  de maturação adequado 
para o consumo, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Maçã, nacional in natura extra, sem 

com grau  de maturação adequado 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 

matéria terrosa, sujidades 

Quilo 2000 
 R$                          
6,92  

 R$              
13.840,00 

ura extra, sem 

com grau  de maturação adequado 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 2000 
 R$                          
6,92  

 R$              
13.840,00 

Maçã, nacional in natura extra, sem 

com grau  de maturação adequado 

espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 300 
 R$                          
6,92  

 R$                
2.076,00 

R$              
13.840,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$              
13.840,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
2.076,00  

Semanal Campus Maués 
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Av. Onça Pintada, 1308 

404 224411 

Melancia,  in natura extra, com grau 
de maturação adequado para o 
consumo, casca firme sem avarias, 
polpa firme de coloração vermelha 
com aparência fresca e macia, 
procedente de espécies genuínas , 
sã e fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

405 224411 

Melancia,  in natura extra, com grau 
de maturação adequado para o 
consumo, casca firme sem avarias, 
polpa firme de coloração vermelha 
com aparência fresca e macia, 
procedente de espécies genuínas , 
sã e fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Melancia,  in natura extra, com grau 

consumo, casca firme sem avarias, 

procedente de espécies genuínas , 

cânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 2000 
 R$                          
2,91  

 R$                
5.820,00 

Melancia,  in natura extra, com grau 

consumo, casca firme sem avarias, 

procedente de espécies genuínas , 

origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 2000 
 R$                          
2,91  

 R$                
5.820,00 

R$                
5.820,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
5.820,00  

Semanal Campus Humaitá 
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Av. Onça Pintada, 1308 

406 224411 

Melancia,  in natura extra, com grau 
de maturação adequado para o 
consumo, casca firme sem avarias, 
polpa firme de coloração vermelha 
com aparência fresca e macia, 
procedente de espécies genuínas , 
sã e fresca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

407 226271 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

408 226271 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Melancia,  in natura extra, com grau 

consumo, casca firme sem avarias, 

procedente de espécies genuínas , 

origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 

Quilo 2000 
 R$                          
2,91  

 R$                
5.820,00 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 

biológica, matéria terrosa, sujidades 
Quilo 100 

 R$                          
4,34  

 R$                   
434,00 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 

biológica, matéria terrosa, sujidades 
Quilo 100 

 R$                          
4,34  

 R$                   
434,00 

R$                
5.820,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
434,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                   
434,00  

Semanal Campus Humaitá 
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Av. Onça Pintada, 1308 

409 226271 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

410 228761 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

411 228761 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

412 228761 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Pepino, in natura extra, fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 

biológica, matéria terrosa, sujidades 
Quilo 100 

 R$                          
4,34  

 R$                   
434,00 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 

idades 
Quilo 200 

 R$                          
7,68  

 R$                
1.536,00 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 200 
 R$                          
7,68  

 R$                
1.536,00 

Pimenta de Cheiro, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 

jidades 
Quilo 200 

 R$                          
7,68  

 R$                
1.536,00 

R$                   
434,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
1.536,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
1.536,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
1.536,00  

Semanal Campus Itacoatiara 
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Av. Onça Pintada, 1308 

413 228762 

Pimentão,  in natura , fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

414 228762 

Pimentão,  in natura , fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

415 228762 

Pimentão,  in natura , fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

416 363083 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

firme, 
odor característico. Isento de lesões 

biológica, matéria terrosa, sujidades 
Quilo 200 

 R$                          
5,47  

 R$                
1.094,00 

Pimentão,  in natura , fresco, firme, 
odor característico. Isento de lesões 

biológica, matéria terrosa, sujidades 
Quilo 200 

 R$                          
5,47  

 R$                
1.094,00 

Pimentão,  in natura , fresco, firme, 
. Isento de lesões 

biológica, matéria terrosa, sujidades 
Quilo 200 

 R$                          
5,47  

 R$                
1.094,00 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 150 
 R$                          
5,24  

 R$                   
786,00 

R$                
1.094,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
1.094,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
1.094,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
786,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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Av. Onça Pintada, 1308 

417 363083 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

418 363083 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

419 363083 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

420 227826 

Tangerina, fruto arredondado, casca 
de cor lisa, íntegra cor, odor, sabir 
próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
cterístico. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 150 
 R$                          
5,24  

 R$        
786,00 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 150 
 R$                          
5,24  

 R$                   
786,00 

Repolho Branco, in natura , fresco, 
firme, odor característico. Isento de 

ecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades 

Quilo 200 
 R$                          
5,24  

 R$                
1.048,00 

angerina, fruto arredondado, casca 

próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 

Quilo 2000 
 R$                          
6,36  

 R$              
12.720,00 

R$                   
786,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                   
786,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
1.048,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$              
12.720,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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421 227826 

Tangerina, fruto arredondado, casca 
de cor lisa, íntegra cor, odor, sabir 
próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

422 227826 

Tangerina, fruto arredondado, casca 
de cor lisa, íntegra cor, odor, sabir 
próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

423 228756 

Tomate boa qualidade, tamanho 
médio, no ponto de maturação 
adequado para o consumo, com 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes. De colheita 
recente. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Tangerina, fruto arredondado, casca 

próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 

Quilo 2000 
 R$                          
6,36  

 R$              
12.720,00 

Tangerina, fruto arredondado, casca 

próprio.Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 

Quilo 2000 
 R$                          
6,36  

 R$              
12.720,00 

umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 

Quilo 600 
 R$                          
5,90  

 R$                
3.540,00 

R$              
12.720,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$              
12.720,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
3.540,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

424 228756 

Tomate boa qualidade, tamanho 
médio, no ponto de maturação 
adequado para o consumo, com 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes. De colheita 
recente. 

425 228756 

Tomate boa qualidade, tamanho 
médio, no ponto de maturação 
adequado para o consumo, com 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes. De colheita 
recente. 

426 228756 

Tomate boa qualidade, tamanho 
médio, no ponto de maturação 
adequado para o consumo, com 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes. De colheita 
recente. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 

Quilo 600 
 R$                          
5,90  

 R$                
3.540,00 

umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 

Quilo 600 
 R$               
5,90  

 R$                
3.540,00 

al, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, 

Quilo 600 
 R$                          
5,90  

 R$                
3.540,00 

R$                
3.540,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
3.540,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
3.540,00  

Mensal Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

427 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 

428 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 

429 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 500 
 R$                          
5,48  

 R$                
2.740,00 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

íquido e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 500 
 R$                          
5,48  

 R$                
2.740,00 

Margarina com sal, com 80% de teor 
gordura, refrigerado, não rançoso, 

embalagem, peso líquido e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 30 
 R$                          
5,48  

 R$                   
164,40 

R$                
2.740,00  

Trimestral  Campus Humaitá 

R$                
2.740,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                   
164,40  

Semanal 
Campus 

Manacapuru 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

430 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data da entrega. 

431 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 

432 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

embalagem, peso líquido e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 300 
 R$                          
5,48  

 R$                
1.644,00 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

embalagem, peso líquido e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 100 
 R$                          
5,48  

 R$                   
548,00 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

embalagem, peso líquido e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 200 
 R$                          
5,48  

 R$                
1.096,00 

R$                
1.644,00  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
548,00  

Mensal Campus Parintins 

R$                
1.096,00  

Semanal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

433 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 

434 216794 

Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor 
e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
200g; embalagem com identificação 
do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 
entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

embalagem, peso líquido e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 500 
 R$                          
5,48  

 R$                
2.740,00 

pastoso de cor clara e uniforme, odor 

200g; embalagem com identificação 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 

Unidade 500 
 R$                          
6,00  

 R$               
3.000,00 

R$                
2.740,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$               
3.000,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

435 216794 

Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor 
e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
200g; embalagem com identificação 
do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 
entrega 

436 216794 

Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor 
e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
200g; embalagem com identificação 
do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 
entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

pastoso de cor clara e uniforme, odor 

200g; embalagem com identificação 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 

Unidade 500 
 R$                          
6,00  

 R$                
3.000,00 

pastoso de cor clara e uniforme, odor 

entificação 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 

Unidade 500 
 R$                         
6,00  

 R$                
3.000,00 

R$                
00,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
3.000,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

437 216794 

Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor 
e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
200g; embalagem com identificação 
do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 
entrega 

438 216794 

Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor 
e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
200g; embalagem com identificação 
do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 
entrega 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

pastoso de cor clara e uniforme, odor 

200g; embalagem com identificação 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 

Unidade 400 
 R$                          
6,00  

 R$                
2.400,00 

pastoso de cor clara e uniforme, odor 

200g; embalagem com identificação 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

embalagem. Validade mínima de 50 
a) dias, a contar da data de 

Unidade 120 
 R$                          
6,00  

 R$                   
720,00 

R$                
2.400,00  

Semanal 
Campus 

Manacapuru 

R$                   
720,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

439 216794 

Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor 
e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
200g; embalagem com identificação 
do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de 
embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 
entrega 

440 223050 

Leite Condensado, produzido com 
leite integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em embalagem de 
395g, que deverá conter 
externamente os dados de 
identificaçãio, procedÊncia, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

pastoso de cor clara e uniforme, odor 

200g; embalagem com identificação 

carimbos oficiais e selo de inspeção 

embalagem. Validade mínima de 50 
(cinqüenta) dias, a contar da data de 

Unidade 100 
 R$                          
6,00  

 R$                   
600,00 

informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Lata 300 
 R$                          
3,94  

 R$                
1.182,00 

R$                   
600,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
1.182,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

441 223050 

Leite Condensado, produzido com 
leite integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em embalagem de 
395g, que deverá conter 
externamente os dados de 
identificaçãio, procedÊncia, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. 

442 223050 

Leite Condensado, produzido com 
leite integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em embalagem de 
395g, que deverá conter 
externamente os dados de 
identificaçãio, procedÊncia, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

informações  nutricionais, número do 
de, quantidade de 

produto e atender as especificações 

Lata 300 
 R$                          
3,94  

 R$                
1.182,00 

informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Lata 300 
 R$                          
3,94  

 R$                
1.182,00 

R$                
1.182,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
1.182,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

443 223050 

Leite Condensado, produzido com 
leite integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em embalagem de 
395g, que deverá conter 
externamente os dados de 
identificaçãio, procedÊncia, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. 

444 223050 

Leite Condensado, produzido com 
leite integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em embalagem de 
395g, que deverá conter 
externamente os dados de 
identificaçãio, procedÊncia, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 

as especificações 

Lata 200 
 R$                          
3,94  

 R$                   
788,00 

informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 

r as especificações 

Lata 200 
 R$                          
3,94  

 R$                   
788,00 

R$                   
788,00  

Semanal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                   
788,00  

Semanal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

445 223050 

Leite Condensado, produzido com 
leite integral, açúcar e lactose, 
acondicionado em embalagem de 
395g, que deverá conter 
externamente os dados de 
identificaçãio, procedÊncia, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. 

446 326927 

Maionese, tipo tradicional - composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 
açúcas e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de 
conservação. A embalagem que 
deverá conter externamente os 
dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. Bisnaga de 200g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Lata 300 
 R$                          
3,94  

 R$                
1.182,00 

composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 

permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 

dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Bisnaga 400 
 R$                          
1,54  

 R$                   
616,00 

R$                
1.182,00  

Bimestral  Campus Lábrea 

R$                   
616,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

447 326927 

Maionese, tipo tradicional - composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 
açúcas e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de 
conservação. A embalagem que 
deverá conter externamente os 
dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. Bisnaga de 200g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 

permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 

dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Bisnaga 400 
 R$                          
1,54  

 R$                   
616,00 

R$                   
616,00  

Semanal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

448 326927 

Maionese, tipo tradicional - composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 
açúcas e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de 
conservação. A embalagem que 
deverá conter externamente os 
dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. Bisnaga de 200g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 

permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 

dados de identificaçãio, procedência, 
formações  nutricionais, número do 

lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 

Bisnaga 400 
 R$             
1,54  

 R$                   
616,00 

R$                   
616,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

449 326927 

Maionese, tipo tradicional - composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 
açúcas e outras substâncias 
permitidas, de consistência cremosa, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de 
conservação. A embalagem que 
deverá conter externamente os 
dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade de no mínimo 6 
meses  a partir da entrega do 
produto. Bisnaga de 200g. 

450 443291 
Peixe in natura, espécie Aruanã, 
apresentação filé, características 
adicionais congelado. 

451 443291 
Peixe in natura, espécie Aruanã, 
apresentação filé, características 
adicionais congelado. 

452 443291 
Peixe in natura, espécie Aruanã, 
apresentação filé, características 
adicionais congelado. 

453 443291 
Peixe in natura, espécie Aruanã, 
apresentação filé, características 
adicionais congelado. 

454 443291 
Peixe in natura, espécie Aruanã, 
apresentação filé, características 
adicionais congelado. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

composto 
a base de ovos pasteurizados, sal, 

permitidas, de consistência cremosa, 
isento 

de sujidades e seus ingredientes de 

dados de identificaçãio, procedência, 
informações  nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de 

tender as especificações 

Bisnaga 100 
 R$                          
1,54  

 R$                   
154,00 

Quilo 300 
 R$                        

21,00  
 R$                

6.300,00 

Quilo 300 
 R$                        

21,00  
 R$                

6.300,00 

Quilo 300 
 R$                        

21,00  
 R$                

6.300,00 

, características Quilo 1 
 R$                        

21,00  
 R$                     

21,00 

Quilo 300 
 R$                        

21,00  
 R$                

6.300,00 

R$                   
154,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
6.300,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
6.300,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
6.300,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                     
21,00  

Semanal 
Campus São 

Gabriel da 
Cachoeira 

R$                
6.300,00  

Semanal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

455 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

456 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

457 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

458 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

com dizeres de rotulagem, contendo 

ção e prazo de validade de no 
Pacote 2500 

 R$                          
6,93  

 R$              
17.325,00 

com dizeres de rotulagem, contendo 

fabricação e prazo de validade de no 
Pacote 2500 

 R$                          
6,93  

 R$              
17.325,00 

com dizeres de rotulagem, contendo 

fabricação e prazo de validade de no 
Pacote 2500 

 R$                          
6,93  

 R$              
17.325,00 

com dizeres de rotulagem, contendo 

fabricação e prazo de validade de no 
Pacote 2500 

 R$                          
6,93  

 R$              
17.325,00 

R$              
17.325,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$              
17.325,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$              
17.325,00  

Semestral Campus Humaitá 

R$              
17.325,00  

Mensal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

459 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

460 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

461 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

462 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

com dizeres de rotulagem, contendo 

fabricação e prazo de validade de no 
Pacote 450 

 R$                          
6,93  

 R$                
3.118,50 

com dizeres de rotulagem, contendo 

validade de no 
Pacote 500 

 R$                          
6,93  

 R$                
3.465,00 

com dizeres de rotulagem, contendo 

fabricação e prazo de validade de no 
Pacote 2500 

 R$                          
6,93  

 R$              
17.325,00 

com dizeres de rotulagem, contendo 

fabricação e prazo de validade de no 
Pacote 2000 

 R$                          
6,93  

 R$              
13.860,00 

R$                
3.118,50  

Mensal 
Campus 

Manacapuru 

R$                
3.465,00  

Trimestral  
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$              
17.325,00  

Mensal Campus Parintins 

R$              
13.860,00  

Mensal Campus Maués 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

463 216698 

Leite em pó integral, embalagem 
com dizeres de rotulagem, contendo 
informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. Registro no 
MAPA, inspecionado pelo SIF, 
embalagem com 400g. 

464 216800 

Queijo Ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínim de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 50g. 

465 216800 

Queijo Ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínim de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 50g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

com dizeres de rotulagem, contendo 

fabricação e prazo de validade de no 
Pacote 2500 

 R$                          
6,93  

 R$              
17.325,00 

resistente, hermeticamente fechado. 

identificação e procedência, número Pacote 500 
 R$                          
3,54  

 R$                
1.770,00 

resistente, hermeticamente fechado. 

identificação e procedência, número Pacote 500 
 R$                          
3,54  

 R$                
1.770,00 

R$              
17.325,00  

Trimestral  Campus Lábrea 

R$                
1.770,00  

Mensal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
1.770,00  

Bimestral  Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

466 216800 

Queijo Ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínim de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 50g. 

467 216800 

Queijo Ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínim de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 50g. 

468 216800 

Queijo Ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínim de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 50g. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

resistente, hermeticamente fechado. 

identificação e procedência, número Pacote 500 
 R$                      
3,54  

 R$                
1.770,00 

resistente, hermeticamente fechado. 

identificação e procedência, número Pacote 500 
 R$                          
3,54  

 R$                
1.770,00 

resistente, hermeticamente fechado. 

identificação e procedência, número Pacote 500 
 R$                          
3,54  

 R$                
1.770,00 

R$                
1.770,00  

Mensal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
770,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
1.770,00  

Mensal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

469 216800 

Queijo Ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínim de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem com 50g. 

470 300787 

Ovos, branco de galinha. Produto 
fresco. Tamanho grande, de primeira 
qualidade. Isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, 
acomodados em cartelas e 
embalados em caixas contendo 30 
unidades cada caixa de papelão, 
sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

resistente, hermeticamente fechado. 

identificação e procedência, número Pacote 200 
 R$                          
3,54  

 R$                   
708,00 

imeira 

que sejam impróprias ao consumo e 

organolépticas), inspecionadas pelo 

embalados em caixas contendo 30 

sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas.  

Caixa 1000 
 R$                        

12,57  
 R$              

12.570,00 

R$                   
708,00  

Mensal Campus Maués 

R$              
12.570,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

471 300787 

Ovos, branco de galinha. Produto 
fresco. Tamanho grande, de primeira 
qualidade. Isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, 
acomodados em cartelas e 
embalados em caixas contendo 30 
unidades cada caixa de papelão, 
sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

472 300787 

Ovos, branco de galinha. Produto 
fresco. Tamanho grande, de primeira 
qualidade. Isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, 
acomodados em cartelas e 
embalados em caixas contendo 30 
unidades cada caixa de papelão, 
sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

fresco. Tamanho grande, de primeira 

que sejam impróprias ao consumo e 

ionadas pelo 

embalados em caixas contendo 30 

sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas.  

Caixa 1000 
 R$                        

12,57  
 R$     

12.570,00 

fresco. Tamanho grande, de primeira 

e 

organolépticas), inspecionadas pelo 

embalados em caixas contendo 30 

sendo estas em perfeitas condições 
uturais, padronizadas e lacradas.  

Caixa 1000 
 R$                        

12,57  
 R$              

12.570,00 

R$              
12.570,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$              
12.570,00  

Mensal Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

473 300787 

Ovos, branco de galinha. Produto 
fresco. Tamanho grande, de primeira 
qualidade. Isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, 
acomodados em cartelas e 
embalados em caixas contendo 30 
unidades cada caixa de papelão, 
sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

474 300787 

Ovos, branco de galinha. Produto 
fresco. Tamanho grande, de primeira 
qualidade. Isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, 
acomodados em cartelas e 
embalados em caixas contendo 30 
unidades cada caixa de papelão, 
sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

fresco. Tamanho grande, de primeira 

que sejam impróprias ao consumo e 

onadas pelo 

embalados em caixas contendo 30 

sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas.  

Caixa 1000 
 R$                        

12,57  
 R$      

12.570,00 

fresco. Tamanho grande, de primeira 

que sejam impróprias ao consumo e 

onadas pelo 

embalados em caixas contendo 30 

sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas.  

Caixa 130 
 R$                        

12,57  
 R$       

1.634,10 

R$              
12.570,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
1.634,10  

Semanal 
Campus 

Manacapuru 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

475 300787 

Ovos, branco de galinha. Produto 
fresco. Tamanho grande, de primeira 
qualidade. Isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, 
acomodados em cartelas e 
embalados em caixas contendo 30 
unidades cada caixa de papelão, 
sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. 

476 236393 

Creme de Leite, pasteurizado - 100% 
de origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado 
em lata, pesando 300g. 
Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
Ministério da Agricultura.  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

fresco. Tamanho grande, de primeira 

que sejam impróprias ao consumo e 

organolépticas), inspecionadas pelo 

embalados em caixas contendo 30 

sendo estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas.  

Caixa 200 
 R$                        

12,57  
 R$                

2.514,00 

100% 
de origem animal, embalado em latas 

momento do consumo acondicionado 

sentando teor de matéria gorda 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 

Caixa 500 
 R$                          
4,43  

 R$                
2.215,00 

R$                
2.514,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                
2.215,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

477 236393 

Creme de Leite, pasteurizado - 100% 
de origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado 
em lata, pesando 300g. 
Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
Ministério da Agricultura.  

478 236393 

Creme de Leite, pasteurizado - 100% 
de origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado 
em lata, pesando 300g. 
Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
Ministério da Agricultura.  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

100% 
de origem animal, embalado em latas 

momento do consumo acondicionado 

Apresentando teor de matéria gorda 

dados de identificação, procedência, 
ais, número de 

lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 

Caixa 500 
 R$                          
4,43  

 R$                
2.215,00 

100% 
de origem animal, embalado em latas 

momento do consumo acondicionado 

entando teor de matéria gorda 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 

Caixa 500 
 R$                          
4,43  

 R$                
2.215,00 

R$                
2.215,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.215,00  

Trimestral  Campus Humaitá 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

479 236393 

Creme de Leite, pasteurizado - 100% 
de origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado 
em lata, pesando 300g. 
Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
Ministério da Agricultura.  

480 236393 

Creme de Leite, pasteurizado - 100%
de origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado 
em lata, pesando 300g. 
Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
Ministério da Agricultura.  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

100% 
de origem animal, embalado em latas 

momento do consumo acondicionado 

Apresentando teor de matéria gorda 

dados de identificação, procedência, 
número de 

lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 

Caixa 500 
 R$                          
4,43  

 R$                
2.215,00 

100% 
de origem animal, embalado em latas 

momento do consumo acondicionado 

Apresentando teor de matéria gorda 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 

Caixa 300 
 R$                          
4,43  

 R$                
1.329,00 

R$                
2.215,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
1.329,00  

Semanal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

481 236393 

Creme de Leite, pasteurizado - 100% 
de origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado 
em lata, pesando 300g. 
Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
Ministério da Agricultura.  

482 236393 

Creme de Leite, pasteurizado - 100% 
de origem animal, embalado em latas 
limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, 
resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionado 
em lata, pesando 300g. 
Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
Ministério da Agricultura.  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

100% 
de origem animal, embalado em latas 

momento do consumo acondicionado 

Apresentando teor de matéria gorda 

dados de identificação, procedência, 
s, número de 

lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 

Caixa 200 
 R$                          
4,43  

 R$                   
886,00 

100% 
origem animal, embalado em latas 

momento do consumo acondicionado 

Apresentando teor de matéria gorda 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 

Caixa 900 
 R$                          
4,43  

 R$                
3.987,00 

R$                   
886,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
3.987,00  

Bimestral  Campus Lábrea 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

483 216796 

Queijo Mussarela, fresco, 
refrigerado, cortado em fatias finas 
em torno de 20g cada, embaladas 
em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 
rachadura e mofos. Devendo ser 
fatiadono dia anterior ao pedido. 
Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 
data da embalagem, peso líquido, 
marca do farbicante. O produto 
deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 
(trÊs) diasm a contar do ato da 
entrega. 

484 216796 

Queijo Mussarela, fresco, 
refrigerado, cortado em fatias finas 
em torno de 20g cada, embaladas 
em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 
rachadura e mofos. Devendo ser 
fatiadono dia anterior ao pedido. 
Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 
data da embalagem, peso líquido, 
marca do farbicante. O produto 
deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 
(trÊs) diasm a contar do ato da 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

refrigerado, cortado em fatias finas 

em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 

alagem e a 
identificação do produto , validade, 

deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 

Quilo 400 
 R$                   

25,58  
 R$              

10.232,00 

refrigerado, cortado em fatias finas 

em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 

Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 

deverá ter selo de inspeção do órgão 
nima de 03 

Quilo 400 
 R$                        

25,58  
 R$              

10.232,00 

R$              
10.232,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$              
10.232,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

485 216796 

Queijo Mussarela, fresco, 
refrigerado, cortado em fatias finas 
em torno de 20g cada, embaladas 
em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 
rachadura e mofos. Devendo ser 
fatiadono dia anterior ao pedido. 
Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 
data da embalagem, peso líquido, 
marca do farbicante. O produto 
deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 
(trÊs) diasm a contar do ato da 
entrega. 

486 216796 

Queijo Mussarela, fresco, 
refrigerado, cortado em fatias finas 
em torno de 20g cada, embaladas 
em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 
rachadura e mofos. Devendo ser 
fatiadono dia anterior ao pedido. 
Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 
data da embalagem, peso líquido, 
marca do farbicante. O produto 
deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 
(trÊs) diasm a contar do ato da 
entrega. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

refrigerado, cortado em fatias finas 

em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 

Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 

deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 

Quilo 400 
 R$                        

25,58  
 R$              

10.232,00 

refrigerado, cortado em fatias finas 

em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 

na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 

deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 

Quilo 400 
 R$             

25,58  
 R$              

10.232,00 

R$              
10.232,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$              
10.232,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

 

Av. Onça Pintada, 1308 

487 216796 

Queijo Mussarela, fresco, 
refrigerado, cortado em fatias finas 
em torno de 20g cada, embaladas 
em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 
rachadura e mofos. Devendo ser 
fatiadono dia anterior ao pedido. 
Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 
data da embalagem, peso líquido, 
marca do farbicante. O produto 
deverá ter selo de inspeção do órgão 
competente. Validade mínima de 03 
(trÊs) diasm a contar do ato da 
entrega. 

488 328292 

Carne bovina in natura, tipo coxão 
duro, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado, 
validade 12 meses 

489 328292 

Carne bovina in natura, tipo coxão 
duro, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado, 
validade 12 meses 

490 328292 

Carne bovina in natura, tipo coxão 
duro, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado, 
validade 12 meses 

491 328292 

Carne bovina in natura, tipo coxão 
duro, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado, 
validade 12 meses 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

refrigerado, cortado em fatias finas 

em saco plástico resistente atóxico e 
transparente. Isento de estufamento, 

Contendo 500g na embalagem e a 
identificação do produto , validade, 

deverá ter selo de inspeção do órgão 
de 03 

Quilo 200 
 R$                        

25,58  
 R$                

5.116,00 

características adicionais congelado, 
Quilo 400 

 R$                        
21,94  

 R$                
8.776,00 

características adicionais congelado, 
Quilo 400 

 R$                        
21,94  

 R$                
8.776,00 

características adicionais congelado, 
Quilo 400 

 R$                        
21,94  

 R$                
8.776,00 

características adicionais congelado, 
Quilo 400 

 R$                        
21,94  

 R$                
8.776,00 

R$                
5.116,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
8.776,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
8.776,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
8.776,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
8.776,00  

Semanal Campus Itacoatiara 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
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492 328292 

Carne bovina in natura, tipo coxão 
duro, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado, 
validade 12 meses 

493 325660 
Carne bovina in natura, tipo coxão 
mole, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado

494 325660 
Carne bovina in natura, tipo coxão 
mole, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado

495 325660 
Carne bovina in natura, tipo coxão 
mole, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado

496 325660 
Carne bovina in natura, tipo coxão 
mole, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado

497 325660 
Carne bovina in natura, tipo coxão 
mole, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado

498 325660 
Carne bovina in natura, tipo coxão 
mole, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado

499 325660 
Carne bovina in natura, tipo coxão 
mole, apresentação peça inteira, 
características adicionais congelado

500 238581 
Carne bovina in natura, tipo fígado, 
apresentação congelado 

501 238581 
Carne bovina in natura, tipo fígado, 
apresentação congelado 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

características adicionais congelado, 
Quilo 200 

 R$                        
21,94  

 R$                
4.388,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                        
22,29  

 R$                
8.916,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                        
22,29  

 R$                
8.916,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                        
22,29  

 R$                
8.916,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                        
22,29  

 R$                
8.916,00 

adicionais congelado 
Quilo 120 

 R$                        
22,29  

 R$                
2.674,80 

características adicionais congelado 
Quilo 200 

 R$                        
22,29  

 R$                
4.458,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                        
22,29  

 R$                
8.916,00 

Carne bovina in natura, tipo fígado, 
Quilo 300 

 R$                          
8,76  

 R$                
2.628,00 

ura, tipo fígado, 
Quilo 300 

 R$                          
8,76  

 R$                
2.628,00 

R$                
4.388,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
8.916,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
8.916,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
8.916,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
8.916,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
2.674,80  

Semanal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
4.458,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
8.916,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                
2.628,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.628,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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502 238581 
Carne bovina in natura, tipo fígado, 
apresentação congelado 

503 238581 
Carne bovina in natura, tipo fígado, 
apresentação congelado 

504 238581 
Carne bovina in natura, tipo fígado, 
apresentação congelado 

505 296406 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais aparada e 
congelada 

506 296406 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais aparada e 
congelada 

507 296406 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais aparada e 
congelada 

508 296406 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais aparada e 
congelada 

509 296406 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 
apresentação peça inteira, 
características adicionais aparada e 
congelada 

510 372891 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 
apresentação peça inteira / 
embalagem individual, características 
adicionais congelado, validade 12 
meses 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Carne bovina in natura, tipo fígado, 
Quilo 300 

 R$                          
8,76  

 R$                
2.628,00 

Carne bovina in natura, tipo fígado, 
Quilo 300 

 R$                 
8,76  

 R$                
2.628,00 

Carne bovina in natura, tipo fígado, 
Quilo 200 

 R$                          
8,76  

 R$                
1.752,00 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 

características adicionais aparada e 
Quilo 300 

 R$                        
18,56  

 R$                
5.568,00 

tura, tipo lagarto, 

características adicionais aparada e 
Quilo 300 

 R$                        
18,56  

 R$                
5.568,00 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 

características adicionais aparada e 
Quilo 300 

 R$                        
18,56  

 R$                
5.568,00 

rto, 

características adicionais aparada e 
Quilo 300 

 R$                        
18,56  

 R$                
5.568,00 

Carne bovina in natura, tipo lagarto, 

características adicionais aparada e 
Quilo 200 

 R$                        
18,56  

 R$                
3.712,00 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 

embalagem individual, características Quilo 100 
 R$                        

23,34  
 R$                

2.334,00 

R$                
2.628,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
2.628,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
1.752,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
5.568,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
5.568,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
5.568,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
5.568,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
3.712,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
2.334,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 
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511 372891 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 
apresentação peça inteira / 
embalagem individual, características 
adicionais congelado, validade 12 
meses 

512 372891 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 
apresentação peça inteira / 
embalagem individual, características 
adicionais congelado, validade 12 
meses 

513 372891 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 
apresentação peça inteira / 
embalagem individual, características 
adicionais congelado, validade 12 
meses 

514 372891 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 
apresentação peça inteira / 
embalagem individual, características 
adicionais congelado, validade 12 
meses 

515 385458 
Carne frango, tipo coxa, 
características adicionais congelado

516 385458 
Carne frango, tipo coxa, 
características adicionais congelado

517 385458 
Carne frango, tipo coxa, 
características adicionais congelado

518 385458 
Carne frango, tipo coxa, 
características adicionais congelado

519 385458 
Carne frango, tipo coxa, 
características adicionais congelado

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 

as Quilo 100 
 R$                        

23,34  
 R$                

2.334,00 

Carne bovina in natura, tipo patinho, 

embalagem individual, características Quilo 100 
 R$                        

23,34  
 R$                

2.334,00 

arne bovina in natura, tipo patinho, 

embalagem individual, características Quilo 100 
 R$                        

23,34  
 R$                

2.334,00 

bovina in natura, tipo patinho, 

embalagem individual, características Quilo 200 
 R$                        

23,34  
 R$                

4.668,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                          
7,44  

 R$                
2.976,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                          
7,44  

 R$                
2.976,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                          
7,44  

 R$                
2.976,00 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                          
7,44  

 R$                
2.976,00 

características adicionais congelado 
Quilo 350 

 R$                          
7,44  

 R$                
2.604,00 

R$                
2.334,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.334,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
2.334,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
4.668,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
2.976,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
2.976,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
2.976,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
2.976,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
2.604,00  

Semanal Campus Maués 
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520 385458 
Carne frango, tipo coxa, 
características adicionais congelado

521 370898 
Carne frango, tipo filé de peito, 
características adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem tempero 

522 370898 
Carne frango, tipo filé de peito, 
características adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem tempero 

523 370898 
Carne frango, tipo filé de peito, 
características adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem tempero 

524 370898 
Carne frango, tipo filé de peito, 
características adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem tempero 

525 370898 
Carne frango, tipo filé de peito, 
características adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem tempero 

526 370898 
Carne frango, tipo filé de peito, 
características adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem tempero 

527 370898 
Carne frango, tipo filé de peito, 
características adicionais sem osso, 
congelado, sem pele, sem tempero 

528 389127 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
alcatra, apresentação peça inteira, 
características adicionais  sem osso, 
congelada 

529 389127 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
alcatra, apresentação peça inteira, 
características adicionais  sem osso, 
congelada 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

características adicionais congelado 
Quilo 400 

 R$                          
7,44  

 R$                
2.976,00 

características adicionais sem osso, 
 

Quilo 400 
 R$                          
9,96  

 R$                
3.984,00 

características adicionais sem osso, 
 

Quilo 400 
 R$                          
9,96  

 R$                
3.984,00 

características adicionais sem osso, 
 

Quilo 400 
 R$                          
9,96  

 R$                
3.984,00 

características adicionais sem osso, 
 

Quilo 400 
 R$                          
9,96  

 R$                
3.984,00 

características adicionais sem osso, 
 

Quilo 480 
 R$                          
9,96  

 R$                
4.780,80 

adicionais sem osso, 
 

Quilo 350 
 R$                          
9,96  

 R$                
3.486,00 

características adicionais sem osso, 
 

Quilo 400 
 R$                          
9,96  

 R$                
3.984,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 

características adicionais  sem osso, 
Quilo 400 

 R$                        
22,88  

 R$                
9.152,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 

características adicionais  sem osso, 
Quilo 400 

 R$                        
22,88  

 R$                
9.152,00 

R$                
2.976,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                
3.984,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
3.984,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
3.984,00  

Semanal Campus Humaitá 

R$                
3.984,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
4.780,80  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
3.486,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
3.984,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                
9.152,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
9.152,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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530 389127 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
alcatra, apresentação peça inteira, 
características adicionais  sem osso, 
congelada 

531 389127 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
alcatra, apresentação peça inteira, 
características adicionais  sem osso, 
congelada 

532 389127 

Carne in natura, origem bovina, 
tipo alcatra, apresentação peça 
inteira, características adicionais  
sem osso, congelada 

533 389127 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
alcatra, apresentação peça inteira, 
características adicionais  sem osso, 
congelada 

534 389127 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
alcatra, apresentação peça inteira, 
características adicionais  sem osso, 
congelada 

535 389126 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 
caracterísitcas adicionais 1ª 
qualidade e congelada 

536 389126 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 
caracterísitcas adicionais 1ª 
qualidade e congelada 

537 389126 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 
caracterísitcas adicionais 1ª 
qualidade e congelada 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

Carne in natura, origem bovina, tipo 

características adicionais  sem osso, 
Quilo 400 

 R$                        
22,88  

 R$                
9.152,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 

características adicionais  sem osso, 
Quilo 400 

 R$                        
22,88  

 R$                
9.152,00 

inteira, características adicionais  
Quilo 400 

 R$                        
22,88  

 R$                
9.152,00 

bovina, tipo 

características adicionais  sem osso, 
Quilo 200 

 R$                        
22,88  

 R$                
4.576,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 

características adicionais  sem osso, 
Quilo 400 

 R$                        
22,88  

 R$                
9.152,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 

Quilo 400 
 R$                        

23,72  
 R$                

9.488,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 

Quilo 400 
 R$                        

23,72  
 R$                

9.488,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 

Quilo 400 
 R$                        

23,72  
 R$                

9.488,00 

R$                
9.152,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$                
9.152,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
9.152,00  

Semanal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
4.576,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
9.152,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                
9.488,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$                
9.488,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$                
9.488,00  

Semanal Campus Humaitá 
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538 389126 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 
caracterísitcas adicionais 1ª 
qualidade e congelada 

539 389126 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 
caracterísitcas adicionais 1ª 
qualidade e congelada 

540 389126 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 
caracterísitcas adicionais 1ª 
qualidade e congelada 

541 389126 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 
caracterísitcas adicionais 1ª 
qualidade e congelada 

542 413101 
Charque, tipo carne seca dianteiro 
bovino, características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª qualidade 

543 413101 
Charque, tipo carne seca dianteiro 
bovino, características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª qualidade 

544 413101 
Charque, tipo carne seca dianteiro 
bovino, características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª qualidade 

545 413101 
Charque, tipo carne seca dianteiro 
bovino, características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª qualidade 

546 413101 
Charque, tipo carne seca dianteiro 
bovino, características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª qualidade 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 
Fone: (92) 3324-1033 

origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 

Quilo 400 
 R$                        

23,72  
 R$                

9.488,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
de dentro, apresentação moída, 

Quilo 400 
 R$                        

23,72  
 R$                

9.488,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
o, apresentação moída, 

Quilo 200 
 R$                        

23,72  
 R$                

4.744,00 

Carne in natura, origem bovina, tipo 
chã de dentro, apresentação moída, 

Quilo 400 
 R$                        

23,72  
 R$                

9.488,00 

Quilo 800 
 R$                        

20,00  
 R$              

16.000,00 

Quilo 800 
 R$                        

20,00  
 R$              

16.000,00 

Quilo 800 
 R$                        

20,00  
 R$              

16.000,00 

Quilo 800 
 R$                        

20,00  
 R$              

16.000,00 

Quilo 500 
 R$                        

20,00  
 R$              

10.000,00 

R$                
9.488,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$                
9.488,00  

Mensal 
Campus Manaus – 
Distrito Industrial 

R$                
4.744,00  

Semanal Campus Maués 

R$                
9.488,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$              
16.000,00  

Semanal 
Campus Presidente 

Figueiredo 

R$              
16.000,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 

R$              
16.000,00  

Mensal Campus Humaitá 

R$              
16.000,00  

Semanal Campus Itacoatiara 

R$              
10.000,00  

Mensal Campus Parintins 
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547 413101 
Charque, tipo carne seca dianteiro 
bovino, características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª qualidade 

548 413101 
Charque, tipo carne seca dianteiro 
bovino, características adicionais 
embalada a vácuo, 1ª qualidade 

549 389132 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 
500g. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de 
embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente. 
Validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data da entrega. 
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Quilo 400 
 R$                        

20,00  
 R$                

8.000,00 

Quilo 800 
 R$                        

20,00  
 R$              

16.000,00 

Margarina com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 

do e selo de 

Validade mínima de 06 (seis) meses 

Pote 500 
 R$                          
5,48  

 R$                
2.740,00 

R$                
8.000,00  

Semanal Campus Maués 

R$              
16.000,00  

Mensal Campus Lábrea 

R$                
2.740,00  

Semanal 

Manaus - Comando 
2 Grupamento 

Engenharia 
CNST/MEX/AM 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Presidente 
Figueiredo, com sede na Avenida Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra, na cidade de Presidente 
Figueiredo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
Geral Professor Dr. Paulo Marreiro dos Santos Júnior
IFAM, de 04.01.2016, publicada no 
CPF sob o nº 441.240.662-87 portador(a) da C
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando
de junho de 1993 e suas alterações, no 
conformidade com as disposições a seguir:
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, excluídos aqueles 

pertinentes à Chamada Pública

anexo I do edital de Pregão

a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X 
Especificação Marca  

(se exigida no 
edital) 

   
 
 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
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ANEXO II 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Presidente 
Figueiredo, com sede na Avenida Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra, na cidade de Presidente 
Figueiredo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.792.928/0007-03, neste ato representado pelo
Geral Professor Dr. Paulo Marreiro dos Santos Júnior, nomeado(a) pela  Portaria 

, publicada no Diário Oficial da União de 04 de janeiro de 2016
portador(a) da Carteira de Identidade nº 0953636-1

julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, 

egistrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
conformidade com as disposições a seguir: 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, excluídos aqueles 

pertinentes à Chamada Pública especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de R

Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim com

a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
 

(se exigida no 
Modelo 

(se exigido no 
edital) 

Unidade Quantidade Valor Un

    

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

e entidades públicas participantes do registro de preços:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Presidente 
Figueiredo, com sede na Avenida Onça Pintada, nº 1.308, Galo da Serra, na cidade de Presidente 

sentado pelo Diretor 
, nomeado(a) pela  Portaria nº 3.330/GR-

Diário Oficial da União de 04 de janeiro de 2016, inscrito(a) no 
1, considerando o 

, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, 

egistrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 

a Lei nº 8.666, de 21 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de eventual 

fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, excluídos aqueles 

Termo de Referência, 

nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Valor Un Prazo 
garantia ou 

validade 
 

e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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Item nº  Órgãos Participantes

  
 
 

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 

do documento, não podendo ser 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas c

contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, se

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou
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Órgãos Participantes Unidade Quantidade
 

  
  

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 

não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO  

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

rá liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

otivos e comprovantes apresentados; e 

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

descumprir as condições da ata de registro de preços; 

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

Quantidade 
 
 
 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

ser revistos em decorrência de eventual redução 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

registrados e o 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

abíveis para obtenção da 

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
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5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne

administrativo, alcançando o órgão 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram

ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes 
demais órgãos participantes (se houver).
 
 
 

PAULO MARREIRO DOS SANTOS JÚNIOR
Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

Campus Presidente Figueiredo 

Representante da empresa 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

por razão de interesse público; ou 

a pedido do fornecedor.  

gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 

efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes (se houver).  

PAULO MARREIRO DOS SANTOS JÚNIOR 
Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

Campus Presidente Figueiredo  
CONTRATANTE 

 

 

 
XXXXXXXXXXXXXX 

Representante da empresa  
CONTRATADA 

o proibido de celebrar contrato 

gerenciador e órgão(s) participante(s). 

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

se definidos no Termo de Referência, 

efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

. 65 da Lei nº 8.666/93. 

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

ias de igual teor, 
e encaminhada cópia aos 

Local e data. 
 
 
 

Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – 
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MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Razão Social:  

CNPJ: 

Endereço:  

Fone/Fax: 

Endereço eletrônico:  

Dados Bancários: 

 

Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas 
Figueiredo 
Pregão Eletrônico Nº. xx/2018 

 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo

o fornecimento e entrega dos bens indicados no Anexo I, de conformidade com este Edital, pelo 

valor apresentado na Planilha de Preços de ___(

extenso____),  já inclusos todos os cu

 

 
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

  

 

Outrossim, declaramos que:

a. os materiais ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais;

b. Os materiais ofertados não 
utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso 
normal dos materiais, nas condições existentes no Brasil.

c. nos valores acima declarados estão incluídas todas as de
ofertado, tais como fretes (incluindo frete por via fluvial, quando for o caso), impostos, 
taxas, mão-de-obra, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento 
convocatório 

 

Caso a nossa proposta seja aceita, 
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ANEXO III 

 
MODELO DE CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 

Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Presidente 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para 

o fornecimento e entrega dos bens indicados no Anexo I, de conformidade com este Edital, pelo 

valor apresentado na Planilha de Preços de ___(preço da proposta em algarismos e por 

já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais: 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
DO ITEM 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM
   

Outrossim, declaramos que: 

os materiais ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais;

Os materiais ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto ou mão
utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso 
normal dos materiais, nas condições existentes no Brasil. 

nos valores acima declarados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto 
ofertado, tais como fretes (incluindo frete por via fluvial, quando for o caso), impostos, 

obra, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

Campus Presidente 

apresentamos a presente proposta para 

o fornecimento e entrega dos bens indicados no Anexo I, de conformidade com este Edital, pelo 

preço da proposta em algarismos e por 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

os materiais ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais; 

apresentam vícios provenientes de projeto ou mão-de-obra 
utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso 

spesas incidentes sobre o objeto 
ofertado, tais como fretes (incluindo frete por via fluvial, quando for o caso), impostos, 

obra, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento 
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1 A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo previsto no Edital, contado a partir 
da data da retirada da nota de empenho ou assinatura do termo de Contrato, quando 
houver, ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE;

2 a efetuar, sem qualquer ônus à Administração Pública, a substituição dos bens, caso não 
estejam de acordo com as especificações e padrões exigidos no edital.

3 Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 
contado a partir da data final prevista para sua entrega e manter a garantia de assistência 
técnica de no mínimo 12 meses.

4 Até que o retirada da nota de empenho ou contrato seja assinado, quando houver, esta 
proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condi

 

__________________________________________________
ASSINATURA/

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

. Onça Pintada, 1308 – Bairro Galo da Serra – Presidente Figueiredo – AM 

A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo previsto no Edital, contado a partir 
da data da retirada da nota de empenho ou assinatura do termo de Contrato, quando 
houver, ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE; 

sem qualquer ônus à Administração Pública, a substituição dos bens, caso não 
estejam de acordo com as especificações e padrões exigidos no edital. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 
a final prevista para sua entrega e manter a garantia de assistência 

técnica de no mínimo 12 meses. 

Até que o retirada da nota de empenho ou contrato seja assinado, quando houver, esta 
proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condi

 
 

__________________________________________________ 
ASSINATURA/CARIMBO CNPJ EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo previsto no Edital, contado a partir 
da data da retirada da nota de empenho ou assinatura do termo de Contrato, quando 

sem qualquer ônus à Administração Pública, a substituição dos bens, caso não 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 
a final prevista para sua entrega e manter a garantia de assistência 

Até que o retirada da nota de empenho ou contrato seja assinado, quando houver, esta 
proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital. 

Local e Data. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atestamos para os devidos fins que a empresa 

inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante]
Licitante], executou para esta empresa/Entidade 
atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. 
[endereço da Empresa Emitente do atestado]
período de (    /    /     a     /    /   ): 
 
OBJETO ENTREGUE: (descrever o material/serviço)
 
VALOR GLOBAL (R$):.................................. (se possível).
 

Atestamos ainda, que tal(is) serviço(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 
satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem 
sua conduta e responsabilidade com as obrigações
 

 
 
 

[Nome do Representante da Empresa Emitente]
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ANEXO IV 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante]
[da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa 

, executou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do 
, inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado]

[endereço da Empresa Emitente do atestado], o (s) serviço(s), abaixo especificado(s), no 

: (descrever o material/serviço) 

(R$):.................................. (se possível). 

Atestamos ainda, que tal(is) serviço(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 
satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem 

ilidade com as obrigações assumidas. 

[Nome do Representante da Empresa Emitente] 
Cargo / Telefone 

 
 
 
 

[Razão Social da Empresa Licitante], 
[endereço da Empresa 

[Razão Social da Empresa Emitente do 
Empresa Emitente do atestado], situada no 
, o (s) serviço(s), abaixo especificado(s), no 

Atestamos ainda, que tal(is) serviço(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 
satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem 

 
Local e Data. 


