município de BURITICUPU/MA

Proc.
Pi5
PREGÃO ELETRÔNICO N“ 014/2021

LICITANGT

m.

LIOTÍÇÒES flU lINi

PROCESSO LICITATORIO 0305001/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

0(a) Pregoeifo do(a) MUNICÍPIO DE BURlTICUPU/MA comunica aos interessados e partiapantes do PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021 referente à Regisiro de preços pare eventual e
tuwra de confra/açío do empresa para lomcamenia de produtos af«nenftoosperec(ve;s, não perecíveis e nortifrúti. para atendera demanda das Secrefaoas Muníc<pais do BimVcupu/MA . que ADJUDICA nos tennes do Inciso IX do
Art. 17 do Deaeto n° 10.02‘1/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s)

Fornecedor: HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELl - 36.306.615/0031-98
Unitdrio
Item

1

Quant.
5.753 00

Un
KQ

Marca

Descrição
Ac^oooíatado
fflnnha

po solúvel, preparado
i^redientes sãos e limpos
a odor oaractetisbeos
sabor.
formulaçáo

aconOoor^ados
alumifttzoda.

embalagcr)$ do cdieolsoo atóvu
ideoüficaçâo

3 CORAÇÕES

Modelo
AchocotalacJo c

Adjudicado

Total Adjudicado

Unitário Orçado

Total Orçado

Econ. RS

RS 3.00

RS 17.250.00

RS 5.21

RS 29,957.50

RS 2.21

RS 2.24

RS 4.300.30

RS4.10

RS 7.872.00

R5 1.86

R5 2.50

RS 3,750.00

R$8.17

RS 12.255.00

RS 5.67

pó Boluvel.
preparado

embalãQem de

ingredantes sâos
e lirrpos,
fâTinha

embatadem (rótulo) dos ingredientes.

valor r)utricsonaI, peso, lornecedar, dala do fabricação e de vabdade
Iscr^to do sujidades, parasitas c tarvas. Validade rrínima de 06 (seis)

rcrrriuiaçâo.
e odor

meses a contar da dara de onitega.

sabor,

característicos,
acondoonados
embalagt
do poliealer>o
âtoxrco
ibalapem do
âluminizada. c
ider^Oficaçáo
ibalagerr
(rótulo) d(
ingredientes, valor
nutnetonal. peso.
(o/necedoc, data
de fabneaçáo e de
validade. Isento
de sujidades.
parasJtas e farvos
Vãfadade m(r»ma
de 06(seis)
meses a eoritar tia
data de enoe^a

2

1.920 00

UNO

trasco, contendo
Adoçante eSetóteo Iiqudo aspartame. Embatager
lOOmJ
a idenbficaçâo do produto marca do fabneante data de
fabricação, prazo de validade mlmno de 0l (um)
numero de re^siro
le^sJaçio vigente

ZERO CAL

Adoçante QreteOco
ÜQUido aspartame.
Embalagem
trasco, contendo

>. peso liguido e

oiqSo competonle. devidamente rotulada conforme
normas lecn<i
petlnentes a

lOOmI.

observadas

identificação do

le^slaçdo saniiane de abmentos

produto, marca do
fabricante, dala
de fabncaçâo,
praze de validade
minemo de 01
(um)

>. peso

líquido e número
do registro
õrgâo
competente,
dcVIdarnente
rotulada conforme
legislação vigente
observadas
normas técnicas
perbnentes á
legislação
viária de
alimentos.

1,SOO.(}0

PCI

Amtdo do milho com aparènoa do pc fino. homogôi

branca, da

fao1 escoamento, nâo dovendo estar melado ou empedrado, sem açúcar,
fabricada o partir do maten.ii primas sSs e limpas, isentas de mafénas
terrosas, de su)fdades. parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais,
odor e sabor própnos

com q idonoficaçâo do produto, marca do

labncante. data de fsbricaçéo. prazo de validade minmio de 01(um)
peso liQuido 0 número do re^siro rio orgáo competente, devidamente
rotulada conforme legidaçáo vigente, observadas as normas tccnicas
pertinentes d legislaçáo sanitária de alimentos.

WAJ2ÊNA

Amido de milho
aparência de
pó fino,
nornogènco.
branca, de
fóol escoamento,
náo devendo
estar me(ado
ipedrado,
açúcar, fabricada
a partir de
malénas pnmas
sás e limpas,
isentas de
maténas terresas,
de sujidades.
parasJtas larvas e
detritos ariimsis
vegetais odor
e sabor própnos
iQcnOficaçãc do
produto, marca do
fabricante, data
de fabncaçâo,
prazo de validade
mlrumo de 01
(um)

1 peso

liquido e número
de registre
orgáo
competente,
devidamente
rotulada conforme
legislaçáo vigenie.
observadas
normas técnicas
pertinentes a
(cgisJaçáo
sanitana de
alimentos

Unilèrlo
Item

4

Quant
7.500,00

Un
KG

Descrição
Arroz agulNnha branco apreaentaçâo opo 1 beneficiado, pohdo e da
aafra corrente.
bom eetado de conaervaçéo. grloe mteiroe rninirro de

Marca

Modelo

ITAllANINHO

Arroz agulhinha
branco

Total Adjudicado

Unitário Orçado

Total Orçado

Econ. R$

RS 3.60

RS 27.000,00

RS 6.45

RS 48.375,00

RS 2.85

apreientação Qpo
1 benefidado.

90%, laenio da fetmeniaçãc, mofo, odoree oeirannoe e de aubeténoaa
noQvaa é eeúde; auaénaa de aujidadee, ineetoa, paraeitaa e larvae.
a Identificação
(iãetco aláncp, ccmiendú 01 kg.

polido 0 da aafre

embalagem

corrente, em bom
eatedo da

do produto, maree do fabneanle, data de fabneação, prazo de validade,
peao líguido e número de re^atto

Adjudicado

órgão competente, devidamei^

021

Prie
FIs
Ruk.

conaervaçâo.

rotulado conforme legialação vigente, ebeervadae ae normaa técmcae
periineniea a legiaJação aanitana de alimentoa.

grioa inieiros
minimo de 90%,
laento de
fermentação,
mofo, odoree
aetranhoae de
lobatAnaae
noavea è aaOde.
auafrnoa do
auidadee, maetoe,
oaraaitea e larvaa.
embalagem aaco
pdáabco atávico,
conter^doOl kg.
coma
identificação do
produto, marca Oo
fabncame, data
de fabncaçáo,
prazo da validade,
peao liQUidoe
número de
re^etro no órgão
competente,
devidamente
ronJado ccntorme
legielaçáo vigente,
obaeivadaa aa
normaa tãcnicaa
pertmemea ã
fegialação
aarvtana de
akmentoa.

1.006 00

UND

Av«a

locoe

adição de açtcar Cereal inte^al.

*dí(io de

aòdo, laenta de mofo. bvre de paraaitaa e cubetãnaaa noovae
acondoonjòa
embalagens da Ikg, atóvica. reeistente
hermebeamante vedada. Prezo de vabdade 10 meeee a contar a partir da
data de enoega.

ANDORINHA

Aveia

flococ

RS 4.00

RS 4.024.00

RI 7,37

RS 7.414.22

Rí 3.37

a«m adçio de
açúcar Cereal
mtagral.
aòçic de eódio
leenta de mofo.
Itvre de parasitaa
e aubetánciaa
noovae.
aconráponada
ibalagene de
1 kg. atánca,
reaiatente e
hermeOcamente
vedada Prazo da
vahdade 10
a contar«
partr da data de
entrega.

à

\

m

c::t

\

r;

Unitário
Item

6

Quant.
4.900,00

Un
PCT

Descrição
Biscoito doce Ingredentes fannha de tngo er>nquecida com ferro e áado
fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de linho, soro de leite em pó. sal.
dromatizonte. estabilizante lecrtina de soja, feimerrtos químicos

O

Ciscorta deverá eer fabncado a parbr de maténas pnmas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de suidades, parasitas, larvas, datntos
animais ou vegetais e em pertettc estado de conservação. Serão
rejeitados

biscoitos

m^

cozidos

queimados

e

de

caracteres

organcíèpócos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e
aoresentar Quebradiço. Embalagem, pacote impermeável lacrado,
identfieaçáo do prdduto. marca do
contendo 400g (3x1),
faCncante, data de tabncaçáo. prazo de validade, peso líquido a número
de re^strc no orgâo competente Saúde, devidamente rotulado conforme
le^siaçâo vigente, oteervadas as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitana de ahmentos.

Marca

Modelo

ESTRELA

BiBcoito doce

Adjudicado

Total Adjudicado

Unitário Orçado

Total Orçado

Econ. RS

R$2,B3

RS 13.SS7,00

R$4,03

RS 19,747,00

R$1,20

Ingredientes
fannha de tngo
enriqueçada com
feno e éodo
fólico. açúcar,
gordura vegetal,
amido de Imho,
soro de leite em
pó, sal.
aromaozante,
estabrlizante

ProcbZ
FIs

m.

leotina de eo|e,
fermentos
químicos. O
biscorto deverá
fabncâdc a
partr de metériaa
prmas sás e
limpas, isentes de
maténas terrosas,
de sujidades,
parasitas, larvas,
detntcs enrmais
vegetais e
perfeito estado de
conservação.
Serão tejelados
biscortos mal
cozidos,
queimadoa e de
caracteres
organdepQi
anormais, não
podendo
apresentar
evcesso da
dureza e
apresentar
quebradiço.
Embalagem
pacote”
impermátvel
lacrado, contendo
400gO»1),„ ..
identit^cação do *
produto, marca do
fabncante, data
de fabncaçào,
prazo de validade,
peso liquido e
número de
registro no órgão
competente
Saúde,
dewdemente
rotulado conforme
legislação vigerrte,
observadas
normas técnicas
pertinentes a
legislação
sanitana de
alimentos.

a

2021

I

●,a
-n-

Unitário
Hem

7

Quant.
6.55000

Un
PCT

Descrição
Biscoito salgado opo Cream Cracker salgado Ingredientes fannha de

Marca

Modelo

ESTRELA

&8ccito salgado

RS 1,30

RS 2.340.00

Total Orçado

£ci I. R$

as 30 afii so

RS 1,63

RS 5.850,00

RS 1,95

farinha da tngo
enriduaoda
ferro e áado

terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detrnos animais ou vegetais e

fdico. gordura

perfeito estado de conservação. Serão rejeitados bscottos mal

contendo 4gCg (3x1).

Unitário Orçado

Ingradientag

aromatjzante. O biscoito devera

vegetal, açúcar,

cpZidos, queimados e de caracteres organotépQcos anormais, não
Embalagem plástica

R$ 20.306,00

Ctacker salgado

fabricado a partir de matérias primas sás e limpas, isentas de maténas

podendo apreser>tar excesso de dureza e

Total Adjudicado

R$3,10

tipo Cteam

tngo iriqueada
ferro e áodo fófico. gordura vegetal, açúcar, sal
reinado, extrato de maltâ, amido de milho, igulador de aadez
de lerte
bicarbonato de sódio,
pc fermento biolõgico,
e&tablizante lecitina de soja

Adjudicado

cal refirtado,

se apresentar quebradiço,

eirtrato de malte,
amido de milho,

dupia proteção pacote impermeável lacrado,
a identificação do produto, marca do

regulador de
addez

fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido s número
de registro no ótgáo competente SdOde, devidamente rotulado conforme
normas técnicas pertinentes à
legislação vigsnte. observadas

bcarbortalo de

le^slaçâo sanitána de ahmentos.

eódío, soro de
teite em pó
fermento
btológico,
eetabalizante
lectOna de soja e
aromatrzante. O
bccoito deverá
fabricado a
partir de matênas
pnmas aãs e
limpas, isentas de
maténas terrosas,
de sujidades,
parasitas, larvas,
detritos animsie
vegetais e
perfeito estado de
conservação.
Setâo rejeitados
brscoitos mal
cozidos,
queimados e de
caracteres
organoléptii
anormais, nâo
podendo
apresentar
excesso de
dureza
apresentar
quebradiço.
Embalagem
piásbca
dupla proteção
pacote
impermeável
lacrado, contendo
400g (3x1), coma
idanbUcação do
produto, marca do
fabricante, data
de fabricação,
prezo de validede,
peso liquíOo e
número de
re^stro
órgão
impetente
Saúde,
devidamente
rotulado conforme
legislaçáo vigente,
observadas
normas técnicas
pertnentes d
legislação
sariiténa de
alimentos.

13

1.BOO.OO

UND

Extrato

de Tomate, produto industrializado

apresentação

simples

concentração de pdpa da tomete por processo iecnolõgico, prsparado
frutos maduros seleaonados
sementes. E tolerado
Dele.
isento de
1*4 de açúcar, e 5*4 de doreto de sodio O produto deve

OUERO

Extraio de
Tomate, produto
indusinalizado
apresentação

fermentação e não mdrcar processamento defeituoso Embalagem de

simpies

1d0g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

concentração de

fabricação s validade

polpa de tomate
por processo
tecnológico,
preparado
frutos maduros
eeleaonados
pele.
sementes. É
tolerado iSde
açúcar, a 5% de
doreto de sódio.
O produto deve
ser laento de
fermentação e
não indicar
processamento
defeituoso
Embalagem de
19Cg. contendo
idenDficaç&o do
produto, marca do
fabricante, prâzo
de fabncação e
validade

«$ 3.25

t

Unitário
Item

Quant

Un

Descrição

14

4$0,30

KG

Farinha da mandioca cor branca, grupo saca. subgrupo t^na. tJpo I. da

Marca

Modelo

KICALOO

Fatrnha de

rotiJada

conforme

legislação

Econ. RS

RS 2.466.00

RS 2.38

safra corrente,
bom estado de
conservação,
isenta de

vigenta,

observadas as normas técrvoas pemnentes à le^slaçáo sarutána de
alimentos

/2021

Proc
FIs
Rub.

fir)d. Dpol. da

marca dc fabncante. data de fabncaçáo, pri2o de validade
devidamente

TolaI Orçado

RS 6,48

seca, subgrupo

minimo de 01 (um) ano. peso liquido e numero da registro no órgão
competente

Unitário Orçado

RS 1.396,00

brar>ce. gtupo

parasitas e larvas

Embalagem saco (dastico atCnco da 01 (umj Kg. com a idantr^caçáo do
produto

Total Adjudicado

RS 3,10

mandíOca co'

safra corrente, em bom estado de conservação, iserita da ferirentação,
mofo. odores estranhos a de substâncias noovas a saúde, isenta do
radcal cianeto, ausènoa de sujidades, msetos

Adjudicado

fermentação,
mofo odores
estranhos e de
substãnoas
noavas a saúde
isenta do racácal
Qsnelo, ausénaa
desu|idades.
insetos paresJtas
e larvas.
Embalagem saco
ptasbco et6x1CO Oe
01(umj Kg.
idenSAcação cto
produto, rntrca do
fabncante, data
de fabricação,
praao de vaãdade
mimmo da 01
tum) ano, peso
liquido a numero
de regsOo
orgáo
competente,
dmdamenie
rotulada cor^oime
lagsJação vigente,
obeervadas
normas técnicas
pertnentesa
le^slação
sanitária de
alimentos.

570.00

KG

Farinha natural de mandioca i

amarela, grupo dãgua. subgrupo

grossa, Qpo I, da safra corrente,

bom estado de contarvaçác, isenta

KICALOO

Fannha natural de

de fermentação, mofo. odores estranhos a da substãnaaa noovas a

amarela, grupg

saúde, isenta do radical aanato, auaéncja de sujidades, insetos, parasitas

d água, subgrupo

e larvas. Embalagem

groesa. bpo I. da
safra corrente,
bom eetado de

saco plástico aióxico de 01 lum) Kg, com a

Identificação dc produto, marca do fabncante data de fabncaçáo, praze
de validada mimmo da 01 (um)ano, peso liquido e número tie iaQiatto
órgão competente, devidamente rotulada conforme lagislaçáo vigente,
observadas as normas tócrveas pertmentea á legsiação samtãna de
alimentos.

RS 3.83

RS 2.166,00

RS 6,29

RS 3.685.30

RS 2,49

mdoca

conservação,
Isenta de
fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
subatãnoas
nocivae à

lúde.
isenta do redicaf

cienelo, ausência
de sujidades,
insetos, parasitas
e larvas.
Embalagem
pláatco atOxico de
01 (um)Kg,
idenbficaçáo do
produto, marca do
fabncante. data
de fabricação,
prazo de vahdade
mimmo da 01
(um)ano, peso
liquido e número
de legrstro
órgão
competente,
devidamente
rotulada conforma
legislação vigente,
observadas
normas técmcaa
pertinenles á
legislação
samtána de
alimentos.

I

-f’
4■

Unitário
Item

Quant.

Un

Descrição

17

60000

KO

Feiiio apresentaçá» cancçuinha tipo 1 da safra corrente,

bom estado

Marca

Modelo

IDEAL

Feijáo

de coneefvaçáo. grios ir\teiros miramo de 05% na cor earadaHsbca é

apresentaçáo

vanadade correspondente, de tamanho e formato naturais maduros,
aubsténaas noavaa a saúde, ausánaa de su|dade€. irrsetoe, psiasitaa e

loquinhd Opo 1
da aafra corranta.
bom eaUdo

larvas, embaiagem

kmpes e secoe. isente de fermentação mofo, odotes astrsnhoe e de
a idtnd^caçSo do

Oa consarvaçáo,

produto

marca do fabrcante. data de fabncaçSo. prazo de vafedede

mimme

peeo líQuido e númeio de legrstro no drgAo competente,

grios inteiros
de 9SH.

plástico atonco de 1 kg.

Total Adjudicado

Unitário Orçado

Total Orçado

Econ. RS

RS 6.00

RS 4.600.00

RS 7.15

RS 5.720,00

RS 1,15

RS 5.70

RS 4.560,00

R$ 6.51

RS 6.606,00

RS 2.61

Adjudicado»

devidamente rotulado conforme legislaçéo vigente, obeervadas
caractarísbca è

normae lécncas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

vanedade
correspondente,
de tamanho a
formato naturais,
maduros, limpos e
secos, isento de
fermentaçio,
mofo. odores
estranhos e de
subatânQas
nocivas á

lúde.

ausênaa da
suidades insetos,
parasitas e larvas,
embalagem saco
plásbcoatovtco de
1 kg com a
idenbi^caçác do
produto, marca do
fabncafite, data
de tabrcaçâo.
piazo devahdade
mimma. peso
líquido a número
de regislro no
õrgio
competente,
devidamente
rotulado conforme
legislaçéo vigente,
observadas
normas tecmcas
pertinentes è
le^slaçáo
sarvtana de
akmentos.

16

600.00

K6

IDEAL

Fei^o apresentação preto bpo 1 da safra ccrrerrte.

bom estado de

conservação, gráos inteiros mínimo de 65%.

caractadsoca á

aprescntaçáo

vtnedsde conespondenta de Umanho e formato naturais maduros,
limpos e secos, isento de fermentação, mofo, oderet eetranhos e da

preto tpo 1 da
safra corrente,

subsiánaas nodvas a saude, ausénoa de suidades. meatos. paiasrtas e

bom estado de

larvas, embalagem saco plástico atòmcc de 1 kg,

a identificação do

produto, marca do fabncante. data de faOncsção. prazo de validade
mlnirna. peso liquido e numero de registro
devidamente rotulado conforme legrstaçáo

órgão competente.

Feiiáo

conservação,
gráos inteiios
mínimo de 95%,

vigente, observadas

normas lécncas pertinentes á le^slaçio sanitária da alimentos.

caractensbca ã
vanedáde
correspondente,
de tamanho e
formato naturais,
maduros, limpos e
secos, isento de
fermentação,
mofo odotes
estranhos e de
substánoas
nocivas á aaúde
ausénoa de
supdades insetos,
paiasites elarvae.
embalagem
clãsbcd atáxieo de
t Vg.
idenbficação do
prcxjuto. marca do
fabncante, dela
de tabrcaçâo.
prazo de vahdade
mlnima. peso
líquido e número
de registro
órgão
competente,
devidamente
rotulado coriforme
legislação vigente,
observadas
normas tecn*caa
pertinentes ã
le^Slação
santána de
ahmentos.

!

»●

Unilário
hoíTi

19

Quant.
2.320,CK)

Un
UNO

Oescríçâo

Marca

Modelo

Lerte em pó deenatado obtido por detidraieçio do leite de vaca integral e

ITAMBÉ

Leite em po
deenatado oMdo

apto pari aamentaçáo humana medante proeeaaúa tecndoçicamente
adequado Teor nutnoonel minimo para porção de 20g de 6.7% de

empedrado.
leite fl uido,

agradiveri, não rançoao, eemelhante i

Total Orçado

RS 12,71

RS 29.467,20

processos

animaiB ou vegetais. Embalagem lata. contendo 300g
ider>tiflcaç4o do produto, marca do fabncante data de fabricação, prazo
de vakdade mlmmo de Q1 (um)
>. peso liquido e número de registro

adequado. Teor
nutnoonal rntnimo

órgão competente devidamente rotulado conforme legsisçfto vigente.
Deverão
observadas
espeaflceçóes getsrs do Regiiamento

20^ de 6.7% de

Econ. R$
RS 3.61

c.
Proc
FIs
Rgb.. fiQ

pera alimentação
humana medame

aueánaa ce conservadoree. eua^adee, parasitas, larvas e detntca

Tecmco de identidade a Quaãdade de Leite

Unitário Orçado

RS 20.416.00

integral e apto

cáluo a tfitamnae A e D. Aparãnae de pd tmo. homogérteo.
odor e eabor

TolaI Adjudicado

R$ 6,80

por desidratação
do leite de vaca

protefrta e márimâ de S7 mg de lúdio, eem gordura traoe, ennqueodo
pfopne, de fécd eeeoemento. r)lo devendo eetar matado

Adjudicado

,/2021

2^

tecnotogica mente

para porçio de

po,fiiado pela Portana n*

proteína e

369. de 04/09/97 MÀ e demais normas lecmcas pertinentes á legislação
samtãna de akmentoa.

marmo de 87 mg
de sódo sem
gordura trane
ennqueodo
cafcro e vttaminas
A e 0. Aparénoa
de pó tino,
homogêneo,
corpropna de
racd escoamento
náo devendo
estar metado
empedtado, odor
e sabor
agradável,
rançoso,
semdhante
leite hutOo,
ausènoa de
conservadores,
sujidades,
parasitas, larvas e
detritos animais
ou vegetais.
ErriDalagem lata.
contendo 300g,
com a
Identificação do
produto, marca do
fabricante, dala
de fâbncaçlio.
prazo de validade
mínimo de 01
(um)ano. peso
liquido e número
de registro
órgão
competente,
devidamente
rotulado cor^forme
legislação vigente.
Deverão
observadas
espeaí^caçóes
gerais do
Regulamento
Técnico de
Identidade e
Qualidade de
Leite em pó,
ãirado pda
Portana n’ 369.
de Oa/09797. MÀ e
dem»s normas
técncas
pertinentes á
le^ação
sarvtána de
alimentos

20

8.060,00

UND

Lede

pú integral.

2S0g obodo por desidratação do lerte de

calão, ferro
integral e apto para a alimentação humana Ennqueado
e vitaminas. Deverão ser cbaervades
espeoficaçóes gerais do
Regulamento Técnco de Identidade e Quabdade do Lerte

pó, flirsdo

pela Portana n* 369. de 04/09/97 mA. Embalagem alumtmzsda Prazo de
validade minrmo de 01 (um)

ITAMBÉ

Lerte

po

RS 3.90

RS 31 434.00

RS 7.82

RS 63.029.20

RS 3,92

integral,
2$0g obOdo pcf
desi^atação do
leite de
integral e apto
para a
akmentaçáo
humana.
Enriquecido
cáloo, ferro e
vitaminas.
Deverão
observadas
ipeaficaçóes
gerais do
Regulamento
Técnico de
Idenbdâde e
Qualidade do
Leite em pc.
(ívado pela
Portana n* 366,
de 04/09/97, MA.
Embalagem
aluminizada.
Prazo de vabdade
mintmo de 01
(um)

1
«●'>3
vv

Umiàrío
ftem

Quant.

Un

23

1.ÔS000

PCT

Marca

Modelo

FORTALEZA

a partir de malérias-pnmas eeleconadas sás, hmpae de Doa qualidade

Macarróo de Ingo
com
tipo

Cor hgeirarrente amarelada, sabor e odor característico, a base de

npaguete, pacote

Descrição
Macaitáo de Tngc com ovoe, tipo espaguete, pacote com 500g. Fabneado

Adjudicado

TolaI Adjudicado

RS 2,00

RS 3.900,00

Unitário Orçado

Total Orçado

Econ, Rá

RS6S71 BO

R$1.37

SOOg.

fennha de tngo, enriquecado com feno e ácido fdlico, livre de umidade.

Fabncado a parnr
de rriatenav

Embalagem com dados da identificaçáo do produto, rnarca do fabricante,
prazo de fabriceçáo e vaJidade. Validade mlmmc de 06 tseis) meses e

/2021

onmae

centsr ti date de antrega'

eeleaor^adas eãe,
limpas de boa
dualidade. Cor
|ige)ramenle
arrarelede, sabor
a odor
iclerieâco, a
base de fannha
de tngo,
enridueadD
ferre e áojo
rõlico, livre de
umidade
Embalagem
dados de
ident)ficaçéo do
produto, marca dc
fabncante. pia2o
de fabncaçáoe
vahdade. Validade
mirumo de 06
(lers) meeee a
contar da data de
entrega.

27

660 00

UNO

MiBlura para mingau. sabor aemogema tradioonal. Informação amido de
mriho, açúcar, vitaminas (A e C),

MATZENA

Mistura pare

RS 3.50

RS 2.310.00

RS5,6S

RS 3.729,00

RS 2,15

RS 2.00

RS 3 000,00

R$3,05

RS 4.S75.W

RS 1.05

R$3.00

R$2.040.00

R$4.09

R$2.7$1.20

R$1.09

rmngau sabor

mineraie (cálao. fosforo e ferro).

cremogema
tradiQonal.

aromatizante, corarrte carmim, cana com 200g.

Informaçáo
arr>ido de mihc,
açOcar, viiammas
(AeC).s»s
minerais(célac,
fósforo e fsrro),
aromaezante,
corante carmim.
200g.

28

1.SOO 00

UNO

Who

conserva, fabneada a partir de vegetaie sSos, limpcpe, isentos de

FUGINI

conseiva,

malênas terrosas, de sujidades, parasitas, laivas, detntos ammais ou
vegetais e
cdondo

fabneada s partir

perfeito estado ds corservaçáo. O produto nio deve
aromeezade artifiaelmente e deve estar isento ti

de vegetais sSos
limpos, isentos de
malénas terrosas,

ferrrenlaçáo. mofo, odores estrarihos e de substánaas noovas à saúde.
Embalagem lata, centerrdo 200g,

a identificaçio do produto, marea

de sujidades,

do fabricante, data de fabneaçáo. prazo de valitide minimo da 01 {um|
>.

peso liquido e numero de re^etre

Milho

orgáo competente,

parasitas, larvas,
detntos arumsis

devidamente rotiJada conforme les^daçáo vigente, observadas

vegetars e

normas têcrvcae peronentes a le^slaçáo sanitária de alimentos.

perfede estado de
ccnseivaçio. O
produto náo deve
cdondo
aremanzada
artrfiaalmente e
deve estar rsento
de fermentaçáo,
mofo odores
estranhos e de
substánaas
noovas a saúde
Embalagem lata.
contendo 200g.
Identificaçáo do
produic, marca do
fabricante, data
de fabneaçáo
prazo de vaidade
minimo de 01
(um)eno. peso
liquido e número
de regrstjo
orgáo
competente,
devidamente
rotUtti conforme
legrsJaçáo vigente,
obeervadas
normas teemeas
pertinentes d
le^sJaçáo
sanrtáne de
aámentos.

29

66000

PCT

Miho para ppoca, embalagem de 500 gr.

VOKI

Milho pare pipoca,
embalagem de
500 gr

Unitário
Item

Quant.

30

1.12000

Un
UND

Descriçáo
Úteo de acia acreaeniaçáo veoelal reAnado dentro de padráo ngoroao de
ehairo Isva a
quafidada, aapeeto límpido a laento da impurazaa,
eaudável. da acordo
2.ft

Marca

Modelo

U2A

Olao da ao(a

Total Adjudicado

RS S.90

RS6 eoeoo

Unitáno Orçado

Total Orçado

Econ.R$

RS ioeoe.80

RS 3.84

apreaantaçio

davando contar no mir«mo

vegetal raAnado

de vitamina E máv>ma de 3g da gordura aalufada na porçác de 13

dantro da padrAo

padr6M

Adjudicado

ngoroao de

ml. Embalagem tpo Pat cióatica, contando 900ml devidamanla roMada
conforma le^alaç^o viganta. obaarvadaa aa normaa técrvcaa partinantea

qualidade,

a la^alaçáo aannãna da alimantoa. Prazo da vahOada mírvmo da 12

aapacto limpido a
itenio da

(doza) maaaa a contar da data da antraga.

FIs

imDurazaa.
cnairo, lave e
laudaval. de
acordo
padrõae lagaia.
davandú contar
minimo 2.8 mg
da vptamina E
rnévimo da 3g de
gordura teturada
porçéo da 13
ml Embalagem
QpcPet piaaoca.
contando 900ml
davidameniB
rotviada conforma
lagiaJaçéo vigante,
obaarvadaa
normaa técnicaa
partinentaa i
le^tíaçio
aamUria da
alimenloa. Prazo
de validada
minimo de 12
{doze) meaaaa
conter da data de
entraga.

37

2.75000

UND

Safdnha en lata, InçrecSentaa aatdnha. água. polpa de tomate, óleo
comaatvd, moaiarda

açúcar, aal.

erndo

morSAcado,

AURORA

Sardnha

lata.

RS 2.40

RS 6.600 00

RS 4.09

RS 11.247.50

RS 1.69

RS 2.04

RS 14.86S.48

RS 3.24

RS 23.809 aa

RS 1.20

RS 2,63

RS 19 264.75

RS 4,57

RS 33.475.25

RS 1.94

Ingradianlea

glutamato

aardnha. égua,

monoaaodieo. aroma da aipo pimantSo. cabda a alho 12SG.

pdpa da tomala
àled comaalivel,
moaiarda, açúcar,
aal, anvdo
mo4ficado.
^utamato
monoeedcSco.
aroma de aipo,
pimentáo. cabda
a alho. 125Q.

73

7.287 00

KG

Açúcar apraeanlaçáo refinado

aparér

da p6 Ano, homogânao,

UNiAO

Açúcar
apraaantaçSc
refinado

branca, da fáal eacoamanio, nlo davando aatar melado
ampedrado. odor prápno a aabor doca. livra de farmaniaçâo, laanto da

aparAnoa de pó

matána tarroaa, da aujidadae, parauiaa, larvaa a datr>toa aramaia ou
da pcéeblano atdxico, contendo 01

Ano. homogêneo,
branca, da

vegetaca. ambaldgam

idenpficaçio òo produto, marca do fabncanta. data de fabncaçSo. prazo

íáol aacoamanio.
nSo devendo

de vaidade, peso kqudo e número de ra^stro no Mnisténo da Saúde
devidamente rctiiado conforme laTslaçâo vigente, observadas

aatar melado

normas técncas partinantas é le^aJaçâo sanitáRa da ahmentoc

ampedrado, odor
própnd a aabor
doca, livra da
fai mantaçio.
laanto da matéria
tatroae, de
tujidadae,
pareaiiaa, larvae e
dalritoi animaia
vagataie.
embelagam eaco
da poliatilano
Btóvico. contando
01 kg, com a
idanbAcaçlo do
produto, marca do
fabncanta. data
da fabncaçêo,
prazo de vakdade.
paeo liqwdo a
número da
ragiatro
Mirvatãnc da
Saúde,
daviSarnenta
rotulado conforma
lagialaçlo vigente,
obaarvadae
normaa técnicaa
partinantaa A
lagicJaçáo
aanitéria da
alimantoa

74

7.325.00

PCT

eeroAcada do selo de
Café Bpo 1 Vadoonal. torrado e moído,
pureza ABIC. Acondaonados
embalagem de pdieolano raeisienta.

MAMORÉ

Café tipo 1
badaonal.

atomca. conlando 250 gramas. Com idantrAcaçSo na embalagem (rohio)

torrado a moído.

dos ingredantaa valor nutnoonal, peso. fornecedor, data de fatmcaçáo e

com camAcado do

vahdade. Isento de sujidades, parasitas e matenal estranho. Vdidada de
mimmo 4 mases a contar da data da entraga.

ado da pureza
ABIC.
Acondícionados
ibalagem
da poliaélano
raaielanta
atòmca, contando
250 gramas. Com
idantiAceçSo
embalagem
(rotiio) doa
ingradrentes, valo'
nutnaonal paeo,
fornacador, data
da fabncaçéo e
vaidade. Isento
da su|idedaa.
parasitas a
matenal aeiranho.
Validada de no
mlnimo 4 meeee a
contar da data da
anuega.

À

1

I

.V

Unitário
Item

QuanL

Un

75

21.863.00

KG

Descrição

Marca

Modelo

Açúcar apresentação refinado
apaiènaa de po fino, homogêneo, na
branca, de fáal escoamento, não devendo estar melado

UNIAO

Açúcar

Unítáno Orçado

Total Orçado

Econ. R$

RS 44.600.S2

RS 3 24

RS 70.036,12

RS 1.20

aparérvoa de po

matena teaosa. de sujidades, parasitas, larvas a detntos ammats

fino, homogèrveo.

de polietileno atóvco. contendo út kg.

/2021

branca, de

identificação do produto, marca do fsbncante data de fabncaçáo. prazo

fãal escoamento,
não devendo

de vahdãde peso Mouido e número de registTo no Ministéno da Saúde
devidamente rotulado conforme leQrsIaçâo

Total Adjudicado

Ri 2.04

apretentaçâo
rermado

empedrado, odor propno e sabor doca. hvre da fermentação, isento de
vegetais, embalagem

Adjudicado

vigente, obaer/adâs

esta^ melado

normas técnicas peitmentei á lec^slação sanitatia de alimentos.

empedrado, odor
próprio e sabor
doce, livre de
fermentação,
isento de metena
tamoea, de
sujidades
paiasitas. larvas e
detmos ammais
vegetais,
embalagem saco
de pdiebleno
atõnco. contendo
01 kg.
identificação do
produto, marca do
fabricante, data
de fabiicaçâo,
pra2o de validade,
peso líquido e
numero de
legisbo
Mimstèno da
Saúde,
de^damente
rcOiado contorme
le^siação vigente,
observadas
normas lècrvcas
pertnentes á
tegislaçâo
sanitária de
alimentos.

21.975,00

PCI

ceitficado do selo da

Café Opc 1 Uadiaonal. torrado e moido,
pureza ABIC. Acondaonados

MAUORE

RS 2.60

RS 57.135,00

RS 4,57

R$ 100.«5,75

RJ 1.97

tradicional,

embalagem de poliebleno resistente,

atòzica. contendo 250 gramae Com identificação

Café tipo t
torrado e moido,
certificado do

embalagem (rotuloj

dos mgredientes valor nutnaonal peso fornecedor, data de fabncaçáo e

acéo de pureza
ABIC.

vaãdade. Isento de su^dades, parasitas e matenal estranho. Validade de
mimmo 4 meses a contar da data de entrega.

Acondiaonados
embalagem
de pdiebleno
resistente
atóvca. contendo
2S0 gramas. Com
identificáç&o
embalagem
(rotulo) dos
ingredientes, valor
nutnaonal, peso.
fornecedor, data
de labncaçáo e
validade. Isento
de $u|idades.
parasitas e
matanal estranho.
Validade de no
mirvmo 4 meses a
contar da data de
entrega.

Subtotal

Subtotal
Orçado: R$
641.707,92

Adjudicado: R$
317.931,55

41,31%

223.776,37

rncedor: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI - 40.981.143/0001-46
Unitário
Item

8

Quanl.
1.3S2.00

Un
PCT

Descrição

Marca

Modelo

Cdonrico apreseniaçio

SINHA

pê ãno. homogêneo, ofaliâos de frutos

Adjudicado

Total Adjudicado

Unitário Orçado

Total Orçado

Econ, RS

sinhA

RS060

RS 7S1.20

RS 1.93

RS 1416.36

RS 1.33

DR OETKER

DR OETKER

RS 3.86

RS 3.619.00

RS 6.69

RS 8.074.60

RS 4.74

CCGL

CCGL

RS 2,78

RS 1 650.00

RS 3.54

RS 2.124,00

Rã 0,78

OUERO

OUERO

RS 2,31

RS 1.386.00

RS 3.60

RS 2.160,00

RS 1.29

CCGL

CCGL

RS1525

RS 12.686,25

RS 24,59

RS 20.778.55

RS8,34

PRIMOR

PRIMOR

RS 4.00

RS 6.784,00

RS 5,35

RS 9.790.50

PRIMOR

PRIMOR

RS 2.40

RS 960.00

RS 3.73

RS 1.492,00

maduros de espearres genuinoa, gihot sãos, hmpos. dessecados e
moidos, de ccrioraçáo vermelHo ,ntenso. em pd tino, homogêneo. otAdos
de frutos maduros ds espéomes genuínos
desserrados e moidos. ibalegem de lOOg

10

940.00

CX

11

600.00

UNO

12

600.00

UND

grãos sãos, hmpos.

10 unidades

Chá de cáverst» sabores, tipo chachês

Creme óe leita. Caixa de 200 ml

Ervilha

conaerva, fabncada a paor de vegetasa aâoa, limpoa, laentpa

de maténas terroeae. de supdadee, peraeitae. larvae. detntoe antmeie
vegetara e
coiondo

perfedo eatado de coneervaçio. O produto não deve aer
aromabzedo ertrfioalmente e deve eetar sento be

fermentação, mofo, odores estianhoe e de aubetánciaa noovas é aaúde.
a idenbficação do produto, marca
Embalagem lata contendo 2O0g
do fabn&anle. data de febncação prazo de vaádade minmo de 01 (un>)
) peso liquido e

número

de regstro

órgão competente,
normas

devidamente rotuleda conforme legslaçio vigcnie, observadas
técmcas perbnentes á legalação sanitária de akm entes.

21

845.00

UND

Leite

pô

laciose

leite UHT livre de lactese. Dados de

idenbficaçâo, marca do fabricante, prazo de validade peso Kquido.
Mirustêno da Sauda e/ou ministéno da agricultura. Embalagem
registro
pacote de 20Dg

24

1.830,00

POTE

Margar

igetal cremosa.

sal.

mirvimo 65^ de bpidec

e 0% de

gorduras (rans. Embalada em potes de fdásbco de 500g, ennQueoda de
peaiiaies, isenta
vitarrvnas, apresentação aspecto, cherro, sabor e
de ranço e de bolores,

ibatagem pr mana

idenbficaçáo do produto

especifcação Oos inj^edentes informação r^utnaonai, prazo de vaádade,
peso liqwdo e rotiJagem de acordo

2S

400 00

POTE

Margar

vegetal mmosa.

gorduras trens Embalada

a le^slação.
m(rvmo 65% de Ipideee e 0% de

potes de pfasbco de 2$0g. enncueoda de

vitaiTHnaa, apresentação aepecto. cheiro, sabor e
de ranço e de bolores, embalagem pnmana

pecUiares. isenta

idenbficaçáo cto produto.

espeoficação dos irigredentes informação nutnaonal, prazo de validade,
rdo
peso liquido e rotulagem de
a levsiBçáo.

d

I

Unitário
Rem

32

33

Quani.

Un

6.SOO.OO

UNO

500.00

UND

Descntio
Páofrancêt de $0g

Refngeranle

embatagem PET de 021itros, contendo

mimmo agua

Marca

Modelo

REGIONAL

Adjudicado

Total Adjudicado

UnRário Orçado

Total Orçado

Econ. R$

REGIOfiAL

RS 0 42

RS 2.730,00

RS 0,52

RS 3 3S0.00

RS 0.10

RlVER

RlVER

RS S.7S

RS 2.87S.OO

RS 7,93

RS 3.965,00

RS 2,18

RlVER

RlVER

RS 5,75

RS 2.875,00

R$7.14

RS 3.570,00

RS 1,38

RlVER

RlVER

RS 5.63

RS 2.815,00

RS 5.40

RS 3.200.00

RS 0,77

OUMONTE

OUMONTE

RS 0,80

RS 376,00

RS 1.69

RS 888.30

R$1,09

de cNa. cafeína, corante caramela IV.
gaseificada, açúcar, ardrato de
aodulanta IN5 338 e atotea nalural.

34

50000

UND

Refrigerante

embelagí

PET de 02 litros contendo

mlnimo Agua

gaseificada, açúcar, semente de guarana. aroma natural, aodulanre
áado citnco. conservadores so&cata de potássio e benzoato de sórao.
corante cetsmelo tipo IV. Náo contém glúten

35

500 00

UND

Refngerante

embelagem PET de 02 btros contendo no mlnmo Agua

natural de laranie 10% aroma aniriciai.
gasrficada açúcar
aodulsnta INS 330. conservador INS 211. establizantes INS 444 e INS
480, coranta aroTicial INS 110. Náo contém glúten

36

470,00

KG

Sal spresentaçáo lefinado evlraldo de fontes natuiaie. tecristalzado. com
teor mlnimo de 98,5% de doieto de sódio sobro e substáncis
aricronado de antiumectante e iodo, aparência de cristais de granuleçád
uniforrne. ne cot branca, náo devendo ealar úmido, pegajoso
empedrado odor inodoro e aabor característico (salinol. lodo teor i^al

contsndo 01 kg.

/2021

Prjc
FIs

supenor i 40 mrhgrsmss até o Ivrrte mámmp de 100 mtigrames de
lorto por qulograme do produto; ausénaa de auidedee. paraaiies. tarvas
e dermos srvmais
Mmoco atóMCO.

RUCr.

a idantilicaçào do prod<jto. m»(e« do fabncante, data

de tabnciçio prazo de vskdade. peso líquido s numero ds rsgislio

n

J

órgio cpmpetsme, devidamente rotuisdo conforme legislaçáo vigente,
observadas
normas técnicas perbnentes
legisláçéo sannána de
contar da
alimsnios. Prazo ds vslidade mlnimo ds 12 (doze) meses
data de entrega

38

6.800.00

UNO

JANDAIA

JANOAIA

RS 3,15

R$21.420,00

R$6,16

RS41.868,00

R$ 3.01

GOTA

GOTA

RS 1.4S

RS 1.305,00

RS3.29

RS2.M1.00

RS i.aa

FRIBOI

FRIBOI

RS 32.39

RS 19.434,00

RS 34,69

RS 20.614.00

RS 2,30

IN NATURA

INNATURA

RS 13,19

RS 5 276.00

RS 19.60

RS 7.920.00

RS 6.61

MARINGA

marincA

R$8.W

R$46.72500

R$ t4.11

R$ 74.077.50

R$ 521

IN NATURA

INNATURA

RS 26 49

RS 46433.00

RS 36.11

RS 64.767,00

RS 9.62

IN N ATURA

INNATURA

RS 3.00

RS 1.050,00

RS 3.65

RS 1.347.50

RS 0.65

IN NATURA

IN NATURA

RS 21,60

RS 2.592,00

RS 25,99

RS 3 118.60

RS 4,39

IN NATURA

IN NATURA

RS 5.40

RS 4.462,00

RS 7.25

RS 6.017.50

RS 1.85

IN NATURA

INNATURA

RS 5.59

RS 7.155.20

RS 9,56

RS 12.262.40

RS 3.99

IN NATURA

IN NATURA

RS 3.65

RS 4.066.00

RS 5.73

RS 6.417,60

Limáo taiD in natura. frasco com caracterlsficas organdepocas manodas.

IN NATURA

IN NATURA

RS 3,32

RS 929,60

RS 4.66

RS 1,310,40

Mamão

IN NATURA

IN NATURA

RS 4.0$

RS 4,455.00

Suco do frUs ooneenttado

s acerola, náo
sabores goiaba, ca|u.
fermentado e náo alcoóéco. aspecto liquido, cor e odor própnos da fruta
questáo, fabncado a partir de frutoe maduros, sáos limpos e
fnanpdado*

adeduadas tecncas de higiene, isento de meténss

tenous. da aucdadm. pa/aaitas, Larvas datntos ararnars ou vegetais,
elatxvado através de processamento tecncriogic

adequado, envasado

aesepticamente em embalagem hermética Que náo pemta a paesagem
de
e Iu7 e que aieegure a sua apreseniaçáo a conservaçáo ate o
momeMo de consumo,

a necessidade de rafngeraçéo, ausência de

aromas e corar>tes aitifidais; rennsQtuido pela dlutçáo de
0 teor de
concentrado ate t concentraçáo onginal do euco integral
sólidos solúveis mlnrnio eetabeleodo
respectivo Embalagem frasco
de vrdro, contando 500ml,

a idenHácegáo do produtOi marca do

fabncante data de rabncaçáo, prazo de vakdade mfntmo de 01 ^uml
órgáo ccmpelente, devidamente
normas técmcas

peso liquido e número de registro

rotulado confome le^s^açáo vigente, observadas
pertinentes è legieLação sêntêna de aiimentoa

40

900 00

UND

acidez mimma de 4.0H, produto

^nagre branco da álcool

trènslü0do. cor. sabor e odor caracterisacos, embalagem frasco pJásQr
de 500 mt.
a idenbficaçáo do produto, marca do fabncanie, data de
fabncaçác, praze da validade, peso llguidc a número de re^Stro no órgáo
competente, devidamente rotulado conforme legislagáo vigente,
observadas as normas técnicas pemnenies á legislação sanitária de
alimentos.

41

600.00

KG

Carne bovina acam

de primeira qualidade, congelada magra,
cai>a de

peritas e abas. condoonadas

sem pele sem gordura
papdáo. laaadae.

lOeneficaçâo do produto embaladas e vácuo, selo
sdo de

de inspeçáo Federai (SIF), sdo de tnspeçáo Estadual ($LF),
1 quáo.

inspaçáo MurMopaf(SIM). Embalagem

44

400,00

KG

Fígado bovmo resfriado aspecto pvópno, náo ameieoda e

pegajosa.

própno e sem manchas esverdeadas, cheirc e saber propno,
ofgáo
contendo a espeaficaçáo do produto, validade, peso. registro
competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF). expedido pelo
selo do Serviço
Mimeténo da Agricultura, Pecuána e Abasteomento.
de Inspeçlo Eetadual (SIE). expedido pela Secrelane Estadual de
Agnciitura. Pecuana e Oesenvdvimento Rural * SEAGRO, aOabda sob
condiçòes higièncae adequadas e

inspeçáo vetermána. marvpulada

adçáo de subetánoas quimioas. isenta de sujidades, parasftas,
larvas, observadas
normas técneas pertinentes a le^slaçáo sanAána
de alimentos

48

5.250,00

KG

Frango mtsiro resfriado
embalagem pnména em i
sobre

inspeçáo

vlécérn.

cabeça e

firme.

plássco individual, e reembalada abatida
ipulada

vetennêna,

em

ccndiçóee

higiênicas

adequadas e sem adição de substáraas quimioas. leonta de aufidades,
paresitas. larvas, observadas as normas técnicas pertinentes ê legislação
sanitêna de ahmentos. Seio de inspeçáo Federal (SIF), sde de inspeção
Estadual (SIF), ou sefo de inspeçáo Muniopal(SIM).

48

1.700 00

KG

Pene

nature. tipo pescada, apresentação fresco armazenamento

caixaatermmas paia manter a conservação

49

350.00

KG

Abóbora madura,
ossea sem bntio e árme. tamanho grande,
fen mentos
defeitos, turgescenles intactas e bem

unriorme

desenvolvidas livre de terras

corpos estranhos aderenles

jperfioe

externa

50

120,00

KG

Alho in natura de V qualidade, graúdo, bulbo inteiro, firme e mtacte,
lesóes de ongem flsiea ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido e
sedio. Náo deve conter eubstàncaes teiiosas, sujidades ou corpo
estranhos aderentes a superfioe. de acordo

s resolução n* 12/76 da

CNNPA embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada, apreseniai>do embalagem etiqueta de pesagem

52

630.KI

KG

Batata doce,

rretura, rosada

branca, epreteniando boa quaêdade.
brotos.

compacta e firme, tamanho unrforme dpicos da variedade,

leerrta de enfermidades, parasitas e larvas, metenal terroso e sujidade.
danoe ftsioos e mecámc
(rachaduras e oories) onundos do
manuseio e transporte, hvre de resíduos de fertilczantes. transportada de
forma adequada.

53

1.260.00

KG

Batata in^esa m natura

de

natural, freecas, lisse.

rugas

de aperênae fresca, isento de brotos, lesóes flsioas ou mecânicas, s
sujidades ou corpos estranhos adendos e superfloe. embalagem
sacos resistentes conforme quantidade soêcatade. apresentando
embalagem etiqueta ds pesagem.

$5

1.120.00

KG

Cebola ^anca tamanho mecáo, fresca de primeira quaêdade. compacta e
firme, eá, sem rupturaa,
ibalagem
apresentando na

60

260,00

KG

61

1.100,00

KG

lesóes de onger

fisica fl mecámea,

saces resistentes, conforme quantidade solicitada,
ibalagem etiqueta de pesagem

boa aparêncaa.
natura. produto fresco, tamanho medio
charo e aspecto carecteristrcc.

S«m a presença de fungos.

RS 3,26

I

Unitário
Item

Quani.

Un

Descrição

64

ããOOO

KG

Mdanaa, rraduia tiesca

66

87000

KG

Mdáo in naiuia, madura, frasca.

caiactertaccaa organcfépDcas inanedas

caiadenaácaa orgarvolácecaa

Marca

Modelo

IN NATURA

Adjudicado

Total Adjudicado

Unitário Orçadi

Total Orçado

Econ. RS

INNATURA

RS 2.78

RS 2.4i6.a0

RS á.SO

RS3.8SO.OO

RS 1,72

IN NATURA

IN NATURA

RS 4.20

RS 3.SS4.00

RS 6.84

RS S.9S0.80

RS 2.64

IN NATURA

IN NATURA

S.92

R5 2.231,&4

RSâ,02

R% 3.023.54

R3 2.10

SO POLPAS

SÓ POLPAS

RS 6.00

RS 36.000.00

RS 10.21

RS61.26D,00

RS 4.21

mantiOas.

68

377,00

K<3

P>m«fitSo

nstura. hi0ierti2*do

característica Integra e firme

grau de maiuraçAo ade<]UÉda, iietita oe subetãnoas teirosaa aujifladea.
corpos estranhos e lidada.

69

d.ODO.OO

K<3

Polpa de fruta sabor divareoe, congelada adeaonada, isenta de
pláetico de potietileno conetar a
contaminaçáo. acondtctonada
06
e n* do
data de febncaçAe. prazo de vahdaOe de,
regietro do MAPA umdade 1.0 outlogri

A
Pric
FIs

/2021

Subtotal

Subtotal
Orçado; R$
386.998,35

Adjudicado: RS
253.384,49

34,53%

133.611,86

Fornecedor: MAR6HESSGRUPO EMPRESARIALEIREU ● 06.321.253/0001-60
Unitário
hem

Quani.

Un

9

S1000

PCT

Adjudicado

Total Adjudicado

UnKárío Orçado

Total Orçado

Econ. RS

GÊNEROS

RS7.3D

RS 3.723.00

RS 7.72

RS 3.937,20

RS 0.42

Triángtio

GÊNEROS

RS 3.60

RS 2.800.00

RS 5.92

RS 4.736.00

RS 2,42

llalac

GÊNEROS

RS 2,99

RS 3 647.60

RS 5.21

RS 6.356.20

RS 2.22

Maralá

GÊNEROS

PS 3,00

RS 3.930.00

PS 6.69

RS 9.02S.90

RS 3.69

Fortboi

GÊNEROS

RS 13.00

PS 19.500.00

RS 13.49

RS 20.235.00

RS 0.49

In neturs

GÊNEROS

R$ 33 00

R$ 48.500.00

R$ 34.07

R8 S1.105.00

R$1,07

Forldoi

GÊNEROS

R$ 14.80

R$ 5.920.00

R$ 20.24

R$ 8.080.00

R$ 5.44

In natura

GÊNEROS

R$ 5.00

R$2.SS0.00

R$S.13

R$2.924.10

R$ 0.13

In natura

GÊNEROS

R$500

R$ 3 850.00

R$5.86

R$4.512.20

R$0.86

Cheiro vaida. foihaa viçoaaa,
coloração e tamanho umforrre ettpco
da vanadada. Wraa de laalduoi da faolizantaa, de coiheilâa recentea.

In neturs

GÊNEROS

R$ 2.10

R$3.150.00

R$ 2,37

R$ 3.555.00

R$0,27

Chuchu

In natura

GÊNEROS

RS 4.00

RS 2.660.00

RS 4.01

RS 2.887.20

RS 0.01

In natura

GÊNEROS

RS 3.50

RS 5.250.00

RS 3.91

RS 5.865.00

In natuid

GÊNEROS

R$800

RS 2.320.00

R$8.82

R$ 2.557.80

In natura

GÊNEROS

R$ 3.50

R$ 1.050.00

R$3.85

R$ 1.155.00

R$0.35

In natura

GÊNEROS

R$ 5,00

R$ 725.00

R$5,33

R$772.85

R$0.33

manbdae.

In natura

GÊNEROS

R$ 5.10

R$ 816.00

R$ S.St

R$881.60

R$ 0.41

caraclaritecaa organcdepOcae manDdas

In natura

GÊNEROS

R$ 5.10

R$ 1.530.00

R$ 5.39

R$1.617.00

R$ 0.29

In natura

GÊNEROS

RS 7 20

RS 6.640.00

Descrição

Marca

Modelo

vitaminas,
Cereal a base de Hoco% pr^cozidoe, contendo pcoteli
mineraie e ftbrae náo contende eoletterol,
açúcar fabricada a partir

Nestie

de matènae pnmae eáe e bmpae. leentas de matenae tetroeae, de
suidadee. parasdae larvas e detritos arumais
apresentara

tdo, fermentado

vegetais, náo podando

fançoao, odor e sabor própnoe.

a identficaçáo do produto, marca do fabricante, data de fabneaçáo prazo
de vshdade mínimo de 01 (um)

). peso lí^do e número de regstro

orgão competente, devidamenie rotulada conforme leigslaçáo vigente,
observadas as normas tacmeas pertinentes ã legrMaçâo samtána de
alimentos, pacote de 400 gramas

22

29

600.00

UNO

Leite

1.22D.DO

UNO

Massa pronta para boio (variadas) pet 450 g

1,310.00

PCT

Tempero Seco

idenaado. ingredientes leite integral^açi>catáecte

pó

39Sg

e cominho

pó ccmposlo de pm enta dc

pó.

própria, náo devendo estar
aparénoa de po Ano. hcmogóneo. na
rnelado
empedrado. cfieiro pungente, sabor pcanie fabneado a paitr
de frvtoa maduros
próirimoa da maturação slos. bmpos. dessecados e
mddos com as adequadas técneas de Ngiene. isento de matenas
terrosas de su^dades. parasitas larvas detntos ammais
peso líqudo da lOOg

Embalagem plástica

vegetais,

a idencficaçâo do

produto, marca do fabncarite. data de fabneaçáo, prazo de vakdade
minimo da C6 (a«s) mesas, peso líquido e número de re^stro

oigáo

competente, devidamente rotulada conforme le^slaçáo vigente,
observadas s normas técnicas pemnerrtes à letaslaçâo swvtána de
alimentos.

42

1.500.00

KG

Carne bovma mofda de 1* qualidade congelada

álme de PVC ou saco

plásQco transparante. mánmo parrmtido de água

composiçáo3%.

msinjçáo normativa n* 63 de Sectetana da Oefeaa Agropecuána do
Mirvsténo da AgncuHura, dadoe de idendficaçáo e informações mjtnpons
do produto, prazo de validade, selo de mapaçáo Federal (SIF), selo de
mspeçác Estadual(SIF). ou sdo de mspaçáo Muniopal (SIM). Embalagem
(iasbea

42

1.500.00

KG

500g

Carne bovina tpo pabnbo
pde.

magra

Oe pnm«ira QuahdAde. congelada,
porrtas e abas, condaonadaa

gordura.

Oe pepeááo. lacradas.

idenOílcaçáo do prodolo, emb^adas a

vácuo, selo de inspeçáo Federal (SIF). ado de mspeçáo Estadual ISIF).
sdo de inspeçáo Mumapal(SIM). Embalagem

46

400 00

KG

(jnguça calabresa fiesca. podando
frango.

54

570.00

KG

1 quáo.

composta da carne suina

da

condimentos e outros ingredientes

Gatairat» in natuia ni>vaa da Cdr natuial. (leacae. I.sas,

rugas de

aparência fresca, isento de brotos, lesdes fisicas cu mecânicas,
sujidades ou corpos estranhos adendos a superfioe. embalagem em
sacos resisfentes, conforma quanbdade soliatada, apresentando
embalagem «bqueta de peeagam.

66

770.00

KG

rugas da aparênaa
Cenoura novaa da cor laranja.vivo. fraacaa. kaaa.
mecáncas
fresca, isento de brotos, lesões físicas
su|dades
sacos resistentes,
corpos estranhos adendos a supáfflera. embalagem
conforme quanbdade scêolida. apresentando

embalagem etiqueta de

pesagem.

67

1.500 00

56

720.00

UND

KG

natura npvos de cor natural, frescos, hsas.

aparênaa fresca, laento de brotos, lesões físiesa
sujidades

jgas de
mecânicas, i

corpos estranhos adendos a aupertícia, embalagem

eacQs resislenlea. conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.

59

1 500 00

KG

Laranja péra

natura de ótima quefcdede. sá compacta firme e

cdoraçâo undorme

odor a sabor típicos da espéae. náo seráo
elevada sadaz cdfvdes
atingir o grau normal de
consumo
perfeito estado de
apresentadas

aceitas aquelas

evolução e
desenvolvimento do tamanho, observadas

normas teemeas pertinente a

le^ação sarwtána da aâmentoa.

63

66

67

ferimentos
natura. tamanho medo. no ponto de maturação,
defeitos.
machucado. Irvres de resíduos de femlizantes.

280 00

KG

MaiiKe

300.00

KG

Pepir

145,00

KG

natura, frnca.

Pimenia de cheiro,

cirdcterliticaA oT04hoié[ftc49 mantidas.

caracterlfticB fntegra e firme

grau da

maturação adequada, laenla de aubatánciaa lenoBas. aujidadea. coipoa
eelranhoa e umidade.

70

160 00

KG

Quiabo in narura, freaco.

71

300.00

KQ

Repoiho m natura. freaco.

72

1.200.00

KG

Tomale cere^
manodas

caracrarlaocaa organoiápOi

r>alura. higientzade.

csfaderlstices orgencáépbcas

RS 0.63

Subtotal

FIs

Subtotal
Orçado: R$
139.615,05

Adjudicado: RS
122.081,60

12,56%

17.533,25

Fornecedor: SKAR COMERCIO DE AUMENTOS LTDA ● 41.488.339/0001-66
Unitário
Item

16

Quant.

Un

Descrição

2.250 00

KG

Fecula de mandioca,

bom etlaúo de censervdçác.

de

Marca

Modelo

TI0 2E

Adjudicado

Total Adjudicado

Unitário Orçado

Total Orçado

Econ. R$

TI0 2Ê

R$4,23

R$ 9.517,50

R$4.53

R$ 10.192.50

RS 0,30

TIJUCA

TIJUCA

R$14,30

R$ 12 012.00

RS 15,89

RS 13.347,90

RS 1.59

FRfATO

PRIATO

RS 16.00

RS 6.400.00

RS21.7S

RS &712.00

RS 5.78

RS 4,90

RS 10.780,00

RS 6,95

RS 15.290.00

RS 2,05

RS 4,90

R$7 350,00

RS 7,36

RS 11.070.00

RS 2.46

leimentaçào mofo. odores eslrenhoe e de eubetâricaas noovea à uude,
isenta do tercei
ineto. auaénoa de suidades, msetoe paraeitae e
leivas. Embalagem

pacote de 500g.

a identificaçáo do produlo.

merca do íabncante. data de faCmcaçáo. praao de vaádade mlrumo de 01
(um)

). peeo liquido a número de registro

órgio competente,
fiormae

devidamente rotulada conforme le^iJaçáo vigente, ^aervadae
tãovcas pertnentes a legislação eaortina de aárrentos

31

$40.00

CTL

Ovo de gaánha. fretco branco, tpo 3 (grande) dasse A corn peeo
ur>itano minmo de 50g, limpo, casca lisa íntegra, pouco porosa,
lesistenle.
calaficaçéo uniforme e formato caractaríeiico. câmara de
ar de eparénoa regular.
reepon dente
Opo sdiolado, gema
Iranslúcada, firma, consiatente. livre de defeito, ocupando a parte central
do
germe desenvolvido, dara transparente, densa. fume.
mancbi
espessa, límpda,
turvaçéo e iniectâs, proveniente da
evicuRor
irtepeçáo oficial, davendc atender ás
igánaas do
Regulamento Interno de Inspeçáo de Produtos de Origem Animal ●
RI&POA^ ● Reeoluçáo n* 05 de 05/7/91 ● CIPOA/MA Canela corn 30
unidades

47

400 00

KG

61

2,200 00

KG

Ban{

cendmentos e ouiros mgferáentes
prata

natuta isenta de sujidades, patasclas e larvas. Deve

da pnmeira qualidade

edoraçéo. aroma e sabor própnos e sam

qualquer lesáo evlerna que afeta

€2

1.500,00

KG

de

ünguiça toscana fresca, podendo ser composta de oame suina
frango.

Maçá

RICO

RICO

AUMENTOS

AUMENTOS

aparénaa.

natirra graüda da ótima quelidada. aá, compacta, firme e

coloraçáo uniforme,

odor e sabor tlpcos da especie,
(talo); casca Integra, lem machucados, lanchds escutas

pedúnculo
am oleoda.

RICO

RICO

ALIMENTOS

ALIMENTOS

polpa intacta e bmpa. cdhidoa
atmgrr o grau normal de evNuçãq a
corrsumo 'tamanho médiâ normas tecncaa partinents

apresentadas

á legislação santana da alimentos

Subtotal

SubtoUl
Orçado: RS
58.612.10

Adjudicado; RS
46.059,50

21,42%

12.552,60

TOTAL GERAL DO PROCESSO
TolaI Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R$

ft$ 739.457,34

RS 1.126.931.42

34 38%

387.474.08
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