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PREGÃO ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

Pregão Eletrônico   Nº 00025/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.464.749/0001-39 - MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

28 Cereal natural Unidade 21000 R$ 5,8900 R$ 2,8200 R$ 59.220,0000
Marca: MANÁ
Fabricante: MANÁ
Modelo / Versão: FARINHA DE MANDIOCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a partir do processamento tecnológica
adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas, dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser
fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento
deverá apresentar coloração homogênea e ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g.

29 Cereal natural Unidade 7000 R$ 5,8900 R$ 2,8200 R$ 19.740,0000
Marca: MANÁ
Fabricante: MANÁ
Modelo / Versão: FARINHA DE MANDIOCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MANDIOCA TORRADA – TIPO 1 – SUBGRUPO GROSSA Produto obtido, a partir do processamento tecnológica
adequado, da ligeira torração da raladura das raízes de mandioca Manihot sp previamente lavadas, dessecadas e isentas de radical cianeto. A farinha deverá ser
fabricada a partir de matérias primas de boa qualidade e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. O alimento
deverá apresentar coloração homogênea e ausência de odores estranhos. Deverá ser torrada, grupo seca, subgrupo grossa, classe amarela, tipo 1. Embalagem
Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido de 500g do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo plástico de material
resistente contendo até 15 kg. Pacote de 500g.

Total do Fornecedor: R$ 78.960,0000
 

07.662.336/0001-69 - A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

17 Biscoito Pacote 400,00 G 5000 R$ 6,9900 R$ 3,1000 R$ 15.500,0000
Marca: BELMA
Fabricante: BELMA
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

20 Condimento Grama 0,00 16500 R$ 4,1900 R$ 3,8000 R$ 62.700,0000
Marca: FRUTCENTER
Fabricante: FRUTCENTE
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

25 Cereal natural Unidade 9000 R$ 5,6900 R$ 3,6000 R$ 32.400,0000
Marca: ALCAFOODS
Fabricante: ALCAFOODS
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

45 Condimento Quilograma 0,00 500 R$ 48,5800 R$ 46,0000 R$ 23.000,0000
Marca: CEASA
Fabricante: CEASA
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

46 Polpa de fruta Quilograma 0,00 30000 R$ 15,9900 R$ 5,3000 R$ 159.000,0000
Marca: CONGEFRUTAS
Fabricante: CONGEFRUTAS
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

47 Polpa de fruta Quilograma 0,00 10000 R$ 15,9900 R$ 5,3000 R$ 53.000,0000
Marca: CONGEFRUTAS
Fabricante: CONGEFRUTAS
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

48 Polpa de fruta Quilograma 0,00 28500 R$ 14,7600 R$ 5,9000 R$ 168.150,0000
Marca: CONGEFRUTAS
Fabricante: CONGEFRUTAS
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

49 Polpa de fruta Quilograma 0,00 9500 R$ 14,7600 R$ 5,9000 R$ 56.050,0000
Marca: CONGEFRUTAS
Fabricante: CONGEFRUTAS
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

50 Polpa de fruta Quilograma 0,00 27750 R$ 16,7200 R$ 6,0000 R$ 166.500,0000
Marca: CONGEFRUTAS
Fabricante: CONGEFRUTAS
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

51 Polpa de fruta Quilograma 0,00 9250 R$ 16,7200 R$ 6,0000 R$ 55.500,0000
Marca: CONGEFRUTAS
Fabricante: CONGEFRUTAS
Modelo / Versão: PCT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

Total do Fornecedor: R$ 791.800,0000
 

19.987.085/0001-71 - NSA SOLUCOES EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global
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6 Amido Embalagem 500,00 G 9150 R$ 7,7900 R$ 4,0000 R$ 36.600,0000
Marca: AMIBELA
Fabricante: AMIBELA
Modelo / Versão: 500G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O produto deverá apresentar-se
com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas
o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem
primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Não contem
glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Pacote de 500g.

7 Amido Embalagem 500,00 G 3050 R$ 7,7900 R$ 4,0000 R$ 12.200,0000
Marca: AMIBELA
Fabricante: AMIBELA
Modelo / Versão: 500G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis do milho. O produto deverá apresentar-se
com aspecto e coloração homogênea e ausência de odor e sabor não característicos ao alimento, com fácil solubilidade. Deverá apresentar em sua composição apenas
o amido de milho. Embalagem Primária: papel resistente atóxico e impermeável, revestido de uma caixa de papelão, contendo 500g do produto. Na embalagem
primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação, vencimento e número do lote, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Não contem
glúten, Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Pacote de 500g.

12 Biscoito Pacote 200,00 G 20250 R$ 8,4400 R$ 7,5000 R$ 151.875,0000
Marca: PETA CASEIRA
Fabricante: PETA CASEIRA
Modelo / Versão: 200G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada, contendo os seguintes ingredientes:
polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação,
parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de
aproximadamente 5 cm cada. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as
seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do
alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do
fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções
sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
200g.

13 Biscoito Pacote 200,00 G 6750 R$ 8,4400 R$ 7,5000 R$ 50.625,0000
Marca: PETA CASEIRA 
Fabricante: PETA CASEIRA
Modelo / Versão: 200G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) Produto obtido de massa preparada e assada, contendo os seguintes ingredientes:
polvilho, ovos, gordura, leite ou soro do leite em pó e sal. Deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação,
parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor próprio. O formato dos biscoitos deve ser tipo palito de
aproximadamente 5 cm cada. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de até 200g. Na embalagem primária deverão constar as
seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do
alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do
fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções
sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente
lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de
200g.

16 Biscoito Pacote 400,00 G 15000 R$ 6,9900 R$ 3,4500 R$ 51.750,0000
Marca: BELMA
Fabricante: BELMA
Modelo / Versão: 400G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO Biscoito tipo rosquinha sabor coco, é o produto obtido pelo amassamento e cozimento
conveniente de massa preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido,
sal, coco ralado, fermento químico, bicarbonato sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato de sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten.
Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, com peso líquido de 400g, constando as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas;
Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Embalagem secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg.
Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g.

22 Leguminosa Embalagem 500,00 G 640 R$ 13,8200 R$ 13,8200 R$ 8.844,8000
Marca: ODERICH
Fabricante: ODERICH
Modelo / Versão: 500G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERVILHA SECA (Ervilha seca partida tipo I, pacote com 500 g) O produto deverá ser constituído de no mínimo 95 % de
ervilhas partidas, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas e secas, sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Deverá obedecer aos limites
máximos de tolerância de matérias estranhas e impurezas para o tipo I, correspondente a 0,5% conforme anexo I da portaria nº 65 de 16/02/1993 do Ministério da
Agricultura. Características organolépticas: Aspecto: grãos partidos; Cor: própria; Odor: característico, isento de odores estranhos. Data da validade de no mínimo 3
meses a contar da data de entrega da mercadoria). Embalagem: produto acondicionado em embalagem plástica termosoldada, transparente e resistente, contendo
500g, rotulado, com data de validade e registro no ministério da agricultura. Contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente;
Outras informações. Secundária: caixa de papelão reforçado. Pacote de 500g.

Total do Fornecedor: R$ 311.894,8000
 

21.564.610/0001-98 - SOTO COMERCIO EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Condimento Embalagem 500,00 G 2000 R$ 12,9400 R$ 9,3000 R$ 18.600,0000
Marca: PRODUTO GOIANO
Fabricante: PRODUTO GOIANO
Modelo / Versão: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇAFRÃO: Alimento obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de açafrão previamente lavadas, dessecadas e
isentas de radicais cianeto. O produto em pó deverá apresentar-se com coloração amarelo intenso, com odor característico, isento de contaminação, parasitas e de
detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: pote plástico polipropileno resistente, hermeticamente fechado, contendo 500g, com lacre resistente. Na
embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Informações nutricionais conforme legislação em vigor;
Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, contendo até 20 potes de 500g, a embalagem
deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 500g

2 Achocolatado Embalagem 1,00 KG 22500 R$ 14,3400 R$ 6,6000 R$ 148.500,0000
Marca: FAST MAX FOOD
Fabricante: FAST MAX FOOD
Modelo / Versão: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto p
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes: açúcar, cacau em pó (mínimo
20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em
pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou
embalagem aluminizada, contendo 1 kg do produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação
e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso
ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por
lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade,
lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 1kg.

3 Achocolatado Embalagem 1,00 KG 7500 R$ 14,3400 R$ 6,6000 R$ 49.500,0000
Marca: FAST MAX FOOD
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Fabricante: FAST MAX FOOD
Modelo / Versão: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto p
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Alimento composto pelos seguintes ingredientes: açúcar, cacau em pó (mínimo
20%), aroma de chocolate idêntico ao natural, estabilizante lecitina de soja, podendo apresentar alguns traços de leite (soro de leite em pó e/ou leite desnatado em
pó) e outras substâncias permitidas por lei. Enriquecido com vitaminas e minerais. Fácil solubilidade em leite frio. Embalagem Primária: saco em polietileno leitoso ou
embalagem aluminizada, contendo 1 kg do produto, hermeticamente fechado, que não permita rompimento dos lacres, atóxico. Na embalagem primária deverão
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação
e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso
ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Outras informações exigidas por
lei. Secundária: caixa de papelão reforçada devidamente fechada com peso até 12 kg. Deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade,
lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 1kg.

15 Biscoito Pacote 400,00 G 4250 R$ 5,8600 R$ 3,6200 R$ 15.385,0000
Marca: AMANDA
Fabricante: AMANDA
Modelo / Versão: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa
preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a
partir de matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e
sabor próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, resistente
com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g.

18 Biscoito Pacote 400,00 G 11200 R$ 5,6600 R$ 4,0500 R$ 45.360,0000
Marca: AMANDA
Fabricante: AMANDA
Modelo / Versão: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do pro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO SABOR LEITE Produto obtido através do processamento tecnológico adequado do amassamento e cozimento
da massa, preparada com os principais ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar
invertido, extrato de malte, sal refinado, soro de leite em pó, fermento biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante de lecitina de soja. O biscoito poderá apresentar
em sua composição outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação vigente e descritos no rótulo. Contém glúten. Deverão ser fabricados a partir de
matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e sabor
característicos do produto. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e/ou de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: embalagem de
polietileno atóxico, resistente com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou
em etiqueta

23 Massa de tomate Embalagem 340,00 G 110250 R$ 5,1100 R$ 2,5000 R$ 275.625,0000
Marca: ODERICH
Fabricante: ODERICH
Modelo / Versão: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do tomateiro. Deverá apresentar cor,
sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue
substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá
conter no mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-Fácil”), com conteúdo líquido de
340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de
validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data
de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g.

24 Massa de tomate Embalagem 340,00 G 36750 R$ 5,1100 R$ 2,5000 R$ 91.875,0000
Marca: ODERICH
Fabricante: ODERICH
Modelo / Versão: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentr
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE TOMATE O produto resultante da concentração da polpa de frutos do tomateiro. Deverá apresentar cor,
sabor e cheiro característicos e ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produza, desenvolva e ou agregue
substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloque em risco a saúde do consumidor e ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. Deverá
conter no mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado de sal e ou açúcar. (Resolução RDC 272 de 22/09/05 - ANVISA). Embalagem
Primária: lata constituída de folha-de-flandres revestida com material próprio e com tampa com fechamento a alto vácuo (tipo “Abre-Fácil”), com conteúdo líquido de
340g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de
validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente.
Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data
de validade e empilhamento recomendado. Latas de 340g.

53 Suco Frasco 500,00 ML 48000 R$ 4,1100 R$ 1,8800 R$ 90.240,0000
Marca: GRANVILLE
Fabricante: GRANVILLE
Modelo / Versão: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica que, quando reconstituída
através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos
na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação
até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias adicionadas desde que
permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica,
com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica
termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão

54 Suco Frasco 500,00 ML 16000 R$ 4,1100 R$ 1,8800 R$ 30.080,0000
Marca: GRANVILLE
Fabricante: GRANVILLE
Modelo / Versão: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE CAJU (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica que, quando reconstituída
através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme estabelecidos
na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e conservação
até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do caju, com rendimento mínimo de 1 parte do produto para
3,5 a 4 partes iguais de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias adicionadas desde que
permitidas pela legislação vigente. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica,
com 500 ml. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica
termoencolhível ou termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade,
lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml.

55 Suco Frasco 500,00 ML 12000 R$ 5,8100 R$ 4,0500 R$ 48.600,0000
Marca: GRANVILLE
Fabricante: GRANVILLE
Modelo / Versão: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO NATURAL DE MARACUJÁ (embalagem plástica PET) Bebida não fermentada, não alcoólica que, quando
reconstituída através da dissolução em água potável, deverá conservar os sólidos solúveis mínimos ou os teores de sólidos solúveis originais do suco integral, conforme
estabelecidos na legislação específica do produto. O suco concentrado deve ser produzido por processamento tecnológico adequado, que assegure a sua apresentação e
conservação até o momento do consumo. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Concentrado líquido, obtido da parte comestível do maracujá, com rendimento mínimo de 1 parte
do produto para 3,5 a 4 partes de água. Deve apresentar odor e sabor característicos da fruta utilizada no preparo, podendo ter outras substâncias desde que
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permitidas por lei. A validade do produto deverá ser de, no mínimo, 06 meses. Embalagem Primária: garrafa de plástico PET, transparente, atóxica, com 500 ml. Na
embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente;
Outras informações exigidas por lei. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com até 12 unidades ou embalagem plástica termoencolhível ou
termocontrátil com até 12 unidades. Nas embalagens de papelão deverão conter as seguintes informações: nome do produto, marca, quantidade, lote, data de
validade e empilhamento recomendado. Frasco de 500ml.

Total do Fornecedor: R$ 813.765,0000
 

26.248.691/0001-30 - PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

10 Biscoito Pacote 400,00 G 31500 R$ 5,9200 R$ 3,5500 R$ 111.825,0000
Marca: LIANE
Fabricante: LIANE
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante, inteiro. Ingredientes básicos:
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de
400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro,
validade, lote e informação nutricional no rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de
fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume
líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparoou uso do alimento, se necessário; sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g."

11 Biscoito Pacote 400,00 G 10500 R$ 5,9200 R$ 3,5500 R$ 37.275,0000
Marca: LIANE
Fabricante: LIANE
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito salgado, tipo cream cracker tradicional, crocante, inteiro. Ingredientes básicos:
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. A embalagem primária deverá ser pacotes de
400g, em polipropileno, atóxico hermeticamente vedados. A embalagem secundária deverá ser caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com procedência, registro,
validade, lote e informação nutricional no rótulo. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua
portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de
fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume
líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparoou uso do alimento, se necessário; sigla e no de
registro em vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g.

26 Cereal preparado Unidade 160001 R$ 6,3700 R$ 6,3000 R$ 1.008.006,3000
Marca: DANONE
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz, milho, aveia, cevada, entre
outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem
de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g.

27 Cereal preparado Unidade 53333 R$ 6,3700 R$ 6,3000 R$ 335.997,9000
Marca: DANONE
Fabricante: DANONE
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE CEREAIS INFANTIL SEM AÇÚCAR Produto à base de farinha de cereais (arroz, milho, aveia, cevada, entre
outras), vitaminas, sais minerais e enriquecido com ferro e ácido fólico. Com ou sem frutas. Sem adição de açúcar. Embalagem Primária: acondicionada em embalagem
de 150g. Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade mínima de 12 meses e com data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 150g.

30 Cereal natural Unidade 16000 R$ 4,5200 R$ 3,0000 R$ 48.000,0000
Marca: ARAGUAIA
Fabricante: ARAGUAIA
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo especial é um pó desidratado rico em amido obtido do grão de trigo moído sem as
cascas e sem farelo. A partir do processamento tecnológico adequado do trigo tipo 1, com adição de ferro e ácido fólico e/ou outros ingredientes permitidos pela
legislação vigente. Deve apresentar características sensoriais próprias do produto, bem como não deve conter nenhuma sujidade, parasitas e/ou substâncias estranhas.
Embalagem Primária: Produto envasado em embalagens adequadas de papel de 1 Kg. No rótulo presente na embalagem devem constar informações do tipo: data de
fabricação, prazo de validade ou data final de validade, a impressão de denominação de venda e marca, identificação da origem, conteúdo líquido, e identificação do
lote; bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Secundária: Fardos contendo doze embalagens de 1 Kg. Pacote de 1kg.

31 Leguminosa Embalagem 1,00 KG 136500 R$ 8,7300 R$ 6,6600 R$ 909.090,0000
Marca: DONA DORA
Fabricante: DONA DORA
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra recente, constituído por grãos de
boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos da variedade. Deve ser atendida a egislação vigente –
regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do
produto, e também permitir visualizar as características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido
de 1 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras
informações. Secundária: fardo de plástico resistente e devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg.

32 Leguminosa Embalagem 1,00 KG 45500 R$ 8,7300 R$ 6,6600 R$ 303.030,0000
Marca: DONA DORA
Fabricante: DONA DORA
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Feijão carioca, beneficiado e classificado como tipo 1, de safra recente, constituído por grãos de
boa qualidade, suficientemente desenvolvidos, apresentando coloração e tamanhos uniformes, típicos da variedade. Deve ser atendida a egislação vigente –
regulamento técnico para feijão. Embalagem: As embalagens utilizadas no acondicionamento do feijão deverão assegurar a proteção, conservação e integridade do
produto, e também permitir visualizar as características do mesmo. Primária: saco plástico atóxico, transparente, resistente, hermeticamente fechado, com peso líquido
de 1 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras
informações. Secundária: fardo de plástico resistente e devidamente lacrado, contendo 30 kg de peso líquido. Pacote de 1kg.

33 Fermento Embalagem 250,00 G 1400 R$ 7,9500 R$ 5,9000 R$ 8.260,0000
Marca: ROYAL
Fabricante: ROYAL
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Produto composto de amido de milho e fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Deverá apresentar (cor, sabor, cheiro e aspecto) característicos em atendimento a legislação vigente. Embalagem Primária:
embalagem de lata de metal ou embalagem plástica, contendo 250 g do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna,
amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. No rótulo deverá constar a designação: "Fermento Químico" e a seguinte
recomendação: "Conserve ao abrigo da umidade" ou "Conserve em ambiente seco", ou expressões equivalentes. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes nformações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão
resistente contendo 10 embalagens de 250g. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Embalagem de 250g.

34 Farinha de milho Quilograma 0,00 1500 R$ 5,3300 R$ 4,2000 R$ 6.300,0000
Marca: SINHA
Fabricante: SINHA
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUBÁ DE MILHO Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas,
isentas de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Deve ser atendida a legislação vigente. Embalagem Primária: embalagem plástica contendo
1 Kg do produto. A embalagem não poderá apresentar estufamento, ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta mpermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
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data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão
resistente. Pacote de 1kg.

56 Cereal natural Unidade 1200 R$ 5,4100 R$ 5,0000 R$ 6.000,0000
Marca: ELDORADO
Fabricante: ELDORADO
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIGO GRÃO MOÍDO Alimento 100% natural obtido da gelatinização do interior do grão de trigo com posterior secagem e
moagem com granulometria compreendida entre 500 a 1460 micras. O produto deve ser obtido em condições controladas, de grãos de trigo sadios, limpos e em bom
estado de conservação. O produto deverá estar com baixa umidade, não fermentado, não rançoso, com odor e sabor característicos, isento de contaminação, parasitas,
bolores e leveduras. Deverá apresentar-se em perfeito estado de conservação. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com
peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome
completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);Nome e
endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, oupeso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no
órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de material resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g.

Total do Fornecedor: R$ 2.773.784,2000
 

30.734.754/0001-36 - INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

14 Biscoito Pacote 400,00 G 12750 R$ 5,8600 R$ 4,9500 R$ 63.112,5000
Marca: Le petit
Fabricante: Le Petit
Modelo / Versão: Le petit
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAISENA Biscoito tipo maisena é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa
preparada, contendo os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten. Deverão ser fabricados a
partir de matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação apresentar aspecto, cor, odor, e
sabor próprio. São rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de características sensoriais anormais. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, resistente
com peso líquido de 400g. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente. Secundária: caixa de papelão resistente, devidamente lacrada com fita adesiva com até 10 kg. Deve conter as seguintes informações:
nome do produto, marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Pacote de 400g.

Total do Fornecedor: R$ 63.112,5000
 

34.194.817/0001-60 - REZENDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

4 Açúcar Embalagem 5,00 KG 18000 R$ 15,5200 R$ 15,3600 R$ 276.480,0000
Marca: HIPPER CLARO 
Fabricante: HIPER CLARO 
Modelo / Versão: HIPER CLARO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob forma de cristais com coloração
branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de
detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou
volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária:
fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg. Pacote de 5kg. Quant. Ampla Concorrência

5 Açúcar Embalagem 5,00 KG 6000 R$ 15,5200 R$ 15,3600 R$ 92.160,0000
Marca: HIPER CLARO 
Fabricante: HIPER CLARO 
Modelo / Versão: HIPER CLARO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal é o produto obtido da cana de açúcar, apresentado sob forma de cristais com coloração
branca homogênea e ausência de odores e partículas estranhas. Constituído a partir de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas e de
detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 5 kg. Na embalagem primária deverão
constar as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e
vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou
volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária:
fardo de material resistente, devidamente lacrado contendo de 25 até 30 kg. Pacote de 5kg. Cota reservada p/ ME/EPP

21 Condimento Grama 0,00 5500 R$ 4,1900 R$ 3,2000 R$ 17.600,0000
Marca: CERRADO BRASIL
Fabricante: CERRADO BRSIL
Modelo / Versão: CERRADO BRASIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANELA EM PÓ Produto composto de canela em pó, de coloração parda amarelada ou marrom claro, com aspecto, cheiro
aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem Primária: saco plástico, atóxico, contendo 50 gramas. Pacote de 50g.
Cota reservada p/ ME/EPP

35 Macarrão Embalagem 500,00 G 37500 R$ 3,3200 R$ 2,0400 R$ 76.500,0000
Marca: SAFRA
Fabricante: SAFRA
Modelo / Versão: SAFRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo tipo I e água,
adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais
urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem
Primária: saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e
devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência

36 Macarrão Embalagem 500,00 G 12500 R$ 3,3200 R$ 2,0400 R$ 25.500,0000
Marca: SAFRA
Fabricante: SAFRA
Modelo / Versão: SAFRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PADRE NOSSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo tipo I e água,
adicionados ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais
urucum e cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o formato do macarrão Padre Nosso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem
Primária: saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou
data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido,
ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e
devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência

37 Macarrão Embalagem 500,00 G 105000 R$ 3,7600 R$ 2,0400 R$ 214.200,0000
Marca: SAFRA
Fabricante: SAFRA
Modelo / Versão: SAFRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo tipo I e água, adicionados
ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e
cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária:
saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e
devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência

38 Macarrão Embalagem 500,00 G 35000 R$ 3,7600 R$ 2,0400 R$ 71.400,0000
Marca: SAFRA
Fabricante: SAFRA
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Modelo / Versão: SAFRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACARRÃO PARAFUSO Produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo tipo I e água, adicionados
ou não de outras substâncias permitidas por lei. O produto deve ser preparado com sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e
cúrcuma, submetido ao processo de secagem. Deve ser obedecido o formato do Macarrão Parafuso. Contém glúten. Validade de doze meses. Embalagem Primária:
saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 500 gramas. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso
drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo resistente e
devidamente fechado de até 20 kg. Pacote de 500g. Quant. Ampla Concorrência

52 Sal Pacote 1,00 KG 18000 R$ 2,4600 R$ 2,4000 R$ 43.200,0000
Marca: SABORELLI
Fabricante: SABORELLI
Modelo / Versão: SABORELLI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SAL REFINADO IODADO Sal refinado iodado. O produto deverá ser constituído com matérias-primas sãs, limpas, isentas
de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais sendo iodado. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com
peso de 1kg. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço
completo do fabricante ou embalador; Nome completo do alimento e tipo. Embalagem Secundária/Validade: Fardos plásticos transparentes até 20 kg/Embalagem
apropriada de 1kg com validade mínima de 24 meses e data de fabricação não superior a 30 dias. Pacote de 1kg. Quant. Exclusiva p/ ME/EPP

Total do Fornecedor: R$ 817.040,0000
 

36.752.777/0001-50 - DELTA ALVES MARQUES SERVICOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

8 Arroz beneficiado Embalagem 5,00 KG 102750 R$ 25,4000 R$ 21,2200 R$ 2.180.355,0000
Marca: LUIZA
Fabricante: LUIZA
Modelo / Versão: 5KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os grãos de arroz deverão se
apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias
nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra,
evitando a perda do produto e garantindo a durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem
primária deverão constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras
informações. A embalagem secundária do produto deverá ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada
identificada com o nome do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade máxima
para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg

9 Arroz beneficiado Embalagem 5,00 KG 34250 R$ 25,4000 R$ 21,2200 R$ 726.785,0000
Marca: LUIZA
Fabricante: LUIZA
Modelo / Versão: 5KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ DO GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO TIPO 1 Os grãos de arroz deverão se
apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos e secos, em bom estado de conservação, isento de fermentação e mofo, de odores estranhos e de substâncias
nocivas à saúde. A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem íntegra,
evitando a perda do produto e garantindo a durabilidade mínima exigida. O peso líquido do produto na embalagem primária deverá ser de 5 kg. Na embalagem
primária deverão constar ainda, as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca;
Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras
informações. A embalagem secundária do produto deverá ser: fardo de polietileno atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada
identificada com o nome do fornecedor, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade máxima
para 6 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido máximo de 30 kg. Pacote de 5kg

39 Gordura vegetal Embalagem 1,00 KG 22500 R$ 5,8900 R$ 5,8300 R$ 131.175,0000
Marca: PRIMOR
Fabricante: PRIMOR
Modelo / Versão: POTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou gordura vegetal com leite e a adição
de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter
outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º
C. Embalagem Primária: plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg,
no máximo. Pote de 1kg.

40 Gordura vegetal Embalagem 1,00 KG 7500 R$ 5,8900 R$ 5,8300 R$ 43.725,0000
Marca: PRIMOR
Fabricante: PRIMOR
Modelo / Versão: POTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA VEGETAL Alimento obtido a partir da emulsificação de óleo vegetal e/ou gordura vegetal com leite e a adição
de sal contendo, no mínimo, 60% de lipídios. Deverá apresentar-se sob forma cremosa, cor amarela claro, sabor e odor característico do produto, podendo conter
outros ingredientes, desde que permitidos por lei e citados na embalagem. Deverá ser armazenada sob refrigeração e conservada sob temperatura não superior a 16º
C. Embalagem Primária: plástico atóxico resistente, com peso líquido de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações, impressas na própria
embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas
unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: caixa de papelão resistente, lacrada, contendo 10 kg,
no máximo. Pote de 1kg.

41 "milho" Pacote 500,00 G 4000 R$ 4,7700 R$ 2,8700 R$ 11.480,0000
Marca: SINHÁ
Fabricante: SINHÁ
Modelo / Versão: 500G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO AMARELO PARA CANJICA Entende-se por Canjica de Milho os grãos de milho sadios provenientes da espécie Zea
mays, próprios para canjica, do grupo extra, subgrupo despeliculada, tipo 1, classe amarela. O produto deverá ser constituído por matérias-primas sãs, limpas, isentas
de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente, hermeticamente fechado, com peso de 500g.
Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis, registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou
em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia,
mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador (identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de
medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária:
fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg. Pacote de 500g.

42 Milho de pipoca Embalagem 500,00 G 2600 R$ 5,1000 R$ 3,9600 R$ 10.296,0000
Marca: SINHÁ 
Fabricante: SINHÁ
Modelo / Versão: 500G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA São os grãos sadios de milho de pipoca, da espécie Zea mãe L, grupo extra, subgrupo categoria B,
tipo 1. Deverá ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso. Embalagem
Primária: acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com peso de 500g. Na embalagem primária deverão constar as seguintes informações legíveis,
registradas no formato próprio da língua portuguesa, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: nome completo do alimento e tipo (denominação
de venda do alimento); marca; data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano); nome e endereço completo do fabricante ou embalador
(identificação de origem); peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; lista de ingredientes; instruções sobre o preparo ou uso do
alimento, se necessário; sigla e no de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo de plástico resistente, devidamente lacrado, contendo até 20 kg.
Pacote de 500g.

43 Óleo vegetal comestível Embalagem 900,00 ML 77250 R$ 8,7700 R$ 8,3300 R$ 643.492,5000
Marca: SINHÁ
Fabricante: SINHÁ
Modelo / Versão: 900ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solventes, dos
grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco
plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome
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completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa;
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml.

44 Óleo vegetal comestível Embalagem 900,00 ML 25750 R$ 8,7700 R$ 8,3300 R$ 214.497,5000
Marca: SINHÁ
Fabricante: SINHA
Modelo / Versão: 900ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA Óleo de soja refinado - alimento lipídico obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solventes, dos
grãos de soja, Glycine Max L. Merril. O produto deve estar isento de misturas de outros óleos ou outras matérias estranhas ao produto. Embalagem Primária: Frasco
plástico atóxico, resistente e transparente, com tampa, capacidade de volume para 900 ml. Contendo, na própria embalagem, as seguintes informações: Nome
completo do alimento e tipo; Marca; Lote, data de fabricação e vencimento ou data de validade (dia, mês e ano), anotados no formato próprio da língua portuguesa;
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; Outras informações. Secundária: fardo de plástico de 20 kg, a embalagem deve conter as seguintes informações: nome do produto,
marca, quantidade, lote, data de validade e empilhamento recomendado. Frasco de 900ml.

Total do Fornecedor: R$ 3.961.806,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 9.612.162,5000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar

javascript:self.print()

