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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 75.840,00

TOTAL DA PROPOSTA 75.840,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 077 Total: 75.840,00

Kem: 1 Unidade: Kg Marca: in natura Modelo: in naturaNs

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas

esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,48 Total tem: 75.840,00

|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021,03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO .
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 40.101,52

TOTAL DA PROPOSTA 40.101,52

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 013 Total: 40.101,52

Item: 1 Unidade: Kg Marca: In Natura Modelo:

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanhoe coloração

uniformes, com polpa firmee intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.

Quantidade: 7.418 Valor Unk.: 1,98 Total Item: 14.677,74

kem: 2 Unidade: Kg Marca: In Nalura Madelo: In Natura

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,78 Total em: 5.596,14

kem: 3 Unidade: Kg Marca: In Natura Modelo: In Natura

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,78 Total Item: 10.247,08

Item: 4 Unidade: Kg Marca: In Natura Modelo: In Natura

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 1,98 Total Item: 5.997,42

kem: 5 Unidade: Kg Marca: In Natura Modelo: In Natura

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície
externa.

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,78 ,
Total Item: 3.583,14

W
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 480.644,50

TOTAL DA PROPOSTA 480.644,50

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 062 Total: 282.406,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: bem alvim Modeio:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,88 Total Item: 17.856,00

Rem: 2 Unidade: Kg Marca: leticia Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade minima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,74 Total Item: 77.262,00

tem: 3 Unidade: Kg Marca: leticia Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanhoe formatos

naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,98 Total Item: 57.236,00

Item: 4 Unidade: Pet Marca: rainha Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,39 Total Item: 11.398,00

Item: 5 Unidade: Pet Marca: veneza Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 500g.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,78 Total Item: 22.796,00

tem: 6 Unidade: Und Marca: soya Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e ê,
substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 ml, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento dadata da entrega. A embalagem deve constar data de

fabricação/empacotamento e lote , não deve
apresentar

amassadura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,20 Total Item: 67.240,00

tem: 7 Unidade: Lata Marca: 88 Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 849. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamenio, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na nailureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,49 Total tem: 28.618,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 048 Total: 52.325,44

Kem: 1 Unidade: Pet Marca: kikos Modelo:

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, água e sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da daia de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,83 Total Item: 6.553,44

kem: 2 Unidade: Pet Marca: pelaggio Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma ariificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,18 Total Item: 836,00

Item: 3 Unidade: Pot Marca: renopan Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,48 Total tem: 44.936,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 024 Total: 66.070,00

Item: 1 Unidade: Lata Marca: danone Modelo:

Descrição: PREGOMIN PEPTI - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico,

50% de gordura sob forma de triglicérides de cadeia média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro

e outros oligoelementos. Isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 139,98
Total Item: 27.996,00

item: 2 Unidade: Pot Marca: bom du leite Modelo:

Descrição: LEITE: Leite em pó integral, instantâneo. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada

com 200g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de

preparo, rendimento, prazo de validade de no mínimo 8 meses a contar da data de fabricação e número de lote.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 4,23 / |.// Total Item: 34.686,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: itambé
Í

Modelo: va0] 2de3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

Descrição: LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: composição básica: leite integral, enzima lactase, adicionado com vitaminas

e emulsificantes. Com embalagem primária em papel aluminizado reforçado de 4009. Normas de produção e

embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da

entrega.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 16,94 Total Item: 3.388,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 022 Total: 39.560,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: fran polpa de fruta Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. Na ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,

contendo o lote, data de fabricação e validade.
al

o
Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,89 Total Item: 39.560,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 043 Total: 40.283,06

hem: 1 Unidade: Kg Marca: ceasa Modelo:

Descrição: BANANA: praia, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração

uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.
e

Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 1,99 Total Item: 14.751,87

Kem: 2 Unidade: Kg Marca: ceasa Modelo:

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transportee
Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,79 Total item: 5.616,27

kem: 3 Unidade: Kg Marca: ceasa Modelo:

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,79 Toial Item: 10.283,94

tem: 4 Unidade: Kg Marca: ceasa Modelo:Os
Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 1,99 Total Item: 6.027,71

Hem: 5 Unidade: Kg Marca: ceasa Modelo:

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície

externa.

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,79 Total Item: 3.603,27

ft
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 335.470,12

TOTAL DA PROPOSTA 335.470,12

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 010 Total: 283.041,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: elma Modelo: elma

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total kem: 17.918,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: pop Modelo: pop

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

tem: 3 Unidade: Kg Marca: granutar Modelo: granular

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais madurose limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total Item: 57.318,00

Item: 4 Unidade: Pct Marca: rainha Modelo: rainha

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

tem: 5 Unidade: Pct Marca: bonsabor Modelo: bonsabor

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total Item: 22.878,00

hem: 6 Unidade: Und Marca: soya Modelo: soya ú
Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 ml, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data de

fabricação/empacotamento e
lote , não deve apresentar amassagúra ou abaulamento.
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total Item: 67.922,00

Kem: 7 Unidade: Lata Marca: palmeira Modelo: palmeira

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e O modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações
como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

o.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total item: 28.700,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 047 Total: 52.429,12

Hem: 1 Unidade: Pet Marca: pelagio Modelo: pelagio

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, água e sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 4009
do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de enirega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,34 Total tem: 6.573,12

kem: 2 Unidade: Pct Marca: fabise Modelo: fabise

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total Item: 838,00

Hem: 3 Unidade: Pct Marca: vitagula Modelo: vitagula

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total item: 45.018,00

it
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO:“TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 481.690,72

TOTAL DA PROPOSTA 481.690,72

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 074 Total: 283.041,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: VOVO NAZINHA Modelo: VOVO NAZINHA

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total Item: 17.918,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: POP Modelo: POP

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve
ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 - Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

tem: 3 Unidade: Kg Marca: AMARESCO Modelo: AMARESCO

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais madurose limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total Item: 57.318,00

Item: 4 Unidade: Pct Marca: BOMILHO Modelo: BOMILHO

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

Item: 5 Unidade: Pet Marca: PREDILLETO Modelo: PREDILLETO

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total Item: 22.878,00

kem: 6 Unidade: Und Marca: SOYA Modelo: SOYA :

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e ú,
substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 ml, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data

fabricação/empacotamento e lote , não deve apresentar amassadura ou abaulamento.
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total tem: 67.322,00

tem: 7 Unidade: Lata Marca: 88 Modelo: 88

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 28.700,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 007 Total: 52,429,12

ltem: 1 Unidade: Pct Marca: PREDILLETO Modelo: PREDILLETO

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, água e sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,94 Total Item: 6.573,12

tem: 2 Unidade: Pet Marca: FABISE Modelo: FABISE

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total Item: 838,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: VITA GULA Modelo: VITA GULA

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 45.018,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 085 Total: 66.156,00

tem: 1 Unidade: Lata Marca: DANONE Modelo: DANONE

Descrição: PREGOMIN PEPTI - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico,

50% de gordura sob forma de triglicérides de cadeia média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro

e outros oligoelementos. Isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 139,99 Total Item: 27.998,00

tem: 2 Unidade: Pet Marca: BOM DU LEITE Modelo: BOM DU LEITE

Descrição: LEITE: Leite em pó integral, instantâneo. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada

com 200g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de Ú
preparo, rendimento, prazo de validade de no mínimo 8 meses a contar da data de fabricação e número de lote.a:

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 4,24 Total em: 34.768,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: CCGL
,

Modelo: CCGL

(O
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Descrição: LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: composição básica: leite integral, enzima lactase, adicionado com vitaminas

e emulsificantes. Com embalagem primária em papel aluminizado reforçado de 4009. Normas de produção e

embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da

entrega.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 16,95 Total Item: 3.390,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 095 Total: 39.600,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: CASA DAS POLPAS Modelo: CASA DAS POLPAS

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,

contendo o lote, data de fabricação e validade.o
Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,90 Total Item: 39.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 017 Total: 40.464,60

tem: 1 Unidade: Kg Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração

uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.

Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 14.826,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 5.636,40

kem: 3 Unidade: Kg Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 10.320,80

Item: 4 Unidade: Kg Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 6.058,00

tem: 5 Unidade: Kg Marca: IN NATURA Modelo: IN NATURA

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície

externa.

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80 Total tem: 3.623,40

É,
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO .
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 557.610,72

TOTAL DA PROPOSTA 557.610,72

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 039 Toial: 283.041,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: TAQUARA Modelo:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de tkg. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total Item: 17.918,00

item: 2 Unidade: Kg Marca: REALENGO Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

Kem: 3 Unidade: Kg Marca: GRANULAR Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total Item: 57.318,00

Item: 4 Unidade: Pct Marca: CLARAMIL Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

tem: 5 Unidade: Pct Marca: PREDILLETO Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total item: 22.878,00

Item: 6 Unidade: Und Marca: PRIMOR Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas, Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 mi, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega:A embalagem deve constar data d

fabricação/empacotamento e lote , não deve apresentar amassadura ou abaulamento.
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total Item: 67.322,00

tem: 7 Unidade: Lata Marca: SOMAG Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produtoe suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.
NS

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 28.700,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 066 Total: 52,429,12

Item: 1 Unidade: Pct Marca: PREDILLETO Modelo:

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, águae sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,34 Total Item: 6.573,12

Item: 2 Unidade: Pot Marca: MARILAN Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total Item: 838,00

a
ltem: 3 Unidade: Pct Marca: DA CASA Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 4009 por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 45.018,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 091 Total: 66.156,00

Item: 1 Unidade: Lata Marca: DANONE Modelo:

Descrição: PREGOMIN PEPTI - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico,

50% de gordura sob forma de triglicérides de cadeia média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro

e outros oligoelementos. isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 139,99 Total Item: 27.998,00

tem: 2 Unidade: Pet Marca: BOM DU LEITE Modelo: Q
Descrição: LEITE: Leite em pó integral, instantâneo. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada

com 200g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de

preparo, rendimento, prazo de validade de no mínimo 8 meses a contar da data de fabricação e número de lote.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 4,24 a Total Jtem: 34.768,00

item: 3 Unidade: Pct Marca: ITAMBÉ Modelo: einr
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Descrição: LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: composição básica: leite integral, enzima lactase, adicionado com vitaminas

e emulsificantes. Com embalagem primária em papel aluminizado reforçado de 4009. Normas de produção e

embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da

entrega.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 16,95 Total Item: 3.390,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 058 Total: 75.920,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: REGINA
|

Modelo:

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas

esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,49 Total Item: 75.920,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 024 Total: 39.600,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: DANNY FRUTY Modeio:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contadosa partir da data de entrega do produto,

contendo o lote, data de fabricação e validade.
a|

o
Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,90 Total Item: 39.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 071 Total: 40.464,60

tem: 1 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração

uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.

Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 14.826,00

Item: 2 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modeio:

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 5.636,40

tem: 3 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície extema, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total item: 10.320,80

item: 4 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.020 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 6.058,00

kem: 5 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície
externa.

e

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80 Total Item: 3.623,40
|
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 415.534,72

TOTAL DA PROPOSTA 415.534,72

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 033 Total: 283.041,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: OLHO D ÁGUA Modelo:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos esiranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total Item: 17.918,00

Kem: 2 Unidade: Kg Marca: TIO URBANO Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

item: 3 Unidade: Kg Marca: DONA DÊ Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total Item: 57.318,00

item: 4 Unidade: Pet Marca: CLARAMIL Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 500g, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

Item: 5 Unidade: Pct Marca: GOSTOSO Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 500g.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total Item: 22.878,00

tem: 6 Unidade: Und Marca: CONCORDIA Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 mi, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data d

fabricação/empacotamento e lote , não deve apresentar amassadura or abaulamento. 4
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total tem: 67.322,00

tem: 7 Unidade: Lata Marca: PALMEIRA Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 849. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamenio, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na nalureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 28.700,00

LOTE 2 Quant: 1 Num: 072 Total: 52.429,12

tem: 1 Unidade: Pet Marca: MABEL Modelo:

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, águae sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,34 Total ltem: 6.573,12

Item: 2 Unidade: Pct Marca: PELAGGIO Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total Item: 838,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: VITA GULA Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 4009 por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 45.018,00

LOTE 5 Quant. 1 Num: 040 Total: 39.600,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: TRAPIÁ Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem periurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,

contendo o lote, data de fabricação e validade.
a|

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,90 Total Item: 39.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 001 Total: 40.464,60

item: 1 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração

uniformes, com polpa firmee intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitase larvas,

material terrosoe sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manúseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma

a? da. avá
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Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 14.826,00

kem: 2 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 5.636,40

tem: 3 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície extema, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 10.320,80

tem: 4 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 6.058,00

tem: 5 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal! de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície
externa.

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80 Total Item: 3.623,40

O

4
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 557.610,72

TOTAL DA PROPOSTA 557.610,72

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 036 Total: 283.041,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: Olho D'água Modelo:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total tem: 17.918,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: Pop Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

kem: 3 Unidade: Kg Marca: Da Casa Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais madurose limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total Item: 57.318,00

Kem: 4 Unidade: Pct Marca: Maratá Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

Item: 5 Unidade: Pet Marca: Estrela Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total Item: 22.878,00

Item: 6 Unidade: Und Marca: Soya Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e ?

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem origina! de fábrica, frasco de 900 mi, com data de vencimento estampada
na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve cohstar data de

fabricação/empacotamentoe lote , não deve apresentar amassadura ou abaulamento. Ay
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total Item: 67.322,00

ltem: 7 Unidade: Lata Marca: 88 Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado-de saí. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 28.700,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 033 Total: 52.429,12

Item: 1 Unidade: Pet Marca: Predileto Modelo:

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, água e sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,34 Total tem: 6.573,12

Item: 2 Unidade: Pet Marca: Predileto Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total item: 838,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: Vita Pão Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com valídade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 45.018,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 062 Total: 66.156,00

Item: 1 Unidade: Lata Marca: Danone Modelo:

Descrição: PREGOMIN PEPT! - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico,

50% de gordura sob forma de triglicérides de cadeia média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro

e outros oligoelementos. Isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 139,99 Total Item: 27.998,00

tem: 2 Unidade: Pct Marca: Cegl Modelo:

Descrição: LEITE: Leite em pó integral, instantâneo. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada

com 200g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de

preparo, rendimento, prazo de validade de no mínimo 8 meses a contarda data de fabricação e número de lote.
Ed

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 4,24 / ' Total em: 34.768,00

Item: 3 Unidade: Pct Marca: Nestiê Modelo: ai By
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Descrição: LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: composição básica: leite integral, enzima lactase, adicionado com vitaminas

e emulsificantes. Com embalagem primária em papel aluminizado reforçado de 4009. Normas de produção e

embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da

entrega.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 16,95 Total Item: 3.390,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 049 Total: 75.920,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: Friato Modelo:

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas

esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,49 Total Item: 75.920,00

LOTE 5 Quant: 1 Num: 066 Total: 39.600,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: Caruaru Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 09 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,

contendo o lote, data de fabricação e validade.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,90 Total Item: 39.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 033 Total: 40.464,60

tem: 1 Unidade: Kg Marca: Produtor Modelo:

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração

uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.

Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 14.826,00

hem: 2 Unidade: Kg Marca: Produtor Modelo:

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total tem: 5.636,40

em: 3 Unidade: Kg Marca: Produtor Modelo:

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total item: 10.320,80

hem: 4 Unidade: Kg Marca: Produtor Modelo:

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo,

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 6.058,00

tem: 5 Unidade: Kg Marca: Produtor Modelo:

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície

externa.
Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80 qojal ltem: 3.623,40
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FARIAS BRITO-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO .
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 557.610,72

TOTAL DA PROPOSTA 557.610,72

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 007 Total: 283.041,00

item: 1 Unidade: Kg Marca: ZUZA Modelo: ZUZA

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total ltem: 17.918,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: CELIA Modelo: CELIA

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

tem: 3 Unidade: Kg Marca: GRANULAR Modelo: GRANULAR

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanhoe formatos

naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total Item: 57.318,00

tem: 4 Unidade: Pet Marca: KIFLOCÃO Modelo: KIFLOCÃO

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo,

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a D6 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Toial Item: 11.480,00

tem: 5 Unidade: Pet Marca: M DIAS BRANCO Modelo: M DIAS BRANCO

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total Item: 22.878,00

item: 6 Unidade: Und Marca: SOYA Modelo: SOYA

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 mi, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data de

fabricação/empacotamento e lote , não deve apresentar amassaduyra ou abaulamento. Dr

e

E
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total Item: 67.322,00

Item: 7 Unidade: Lata Marca: PALMERA Modelo: PALMERA

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. À conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e águade
constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/1 0/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações
como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

o|

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 28.700,00

LOTE 2 Quant: 1 Num: 064 Total: 52.429,12

tem: 1 Unidade: Pet Marca: KIKOS Modelo: KIKOS

ON

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, águae sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g
do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,34 Total Item: 6.573,12

Item: 2 Unidade: Pet Marca: LIANE Modelo: LIANE

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,
aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,
aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 4009 e

data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total Item: 838,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: MANDACARU Modelo: MANDACARU

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contadosa partir da data de entrega do produtoal
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total tem: 45.018,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 078 Total: 66.156,00

Item: 1 Unidade: Lata Marca: DANONE Modelo: DANONE

Descrição: PREGOMIN PEPT! - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico,
50% de gordura sob forma de triglicérides de cadeia média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro

e outros oligoelementos. Isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 139,99 Total Item: 27.998,00

tem: 2 Unidade: Pct Marca: BOM DU LEITE Modelo: BOM DULEITE

Descrição: LEITE: Leite em pó integral, instantâneo. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada
com 2009. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de

preparo, rendimento, prazo de validade de no mínimo 8 meses a contar da data de fabricação e número de lote.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 4,24 Total Item: 34.768,00

Rem: 3 Unidade: Pct Marca: NESTLE Modelo: NESTLE EN
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Descrição: LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: composição básica: leite integral, enzima lactase, adicionado com vitaminas

e emulsificantes. Com embalagem primária em papel aluminizado reforçado de 4009. Normas de produção e

embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da

entrega.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 16,95 Total Item: 3.390,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 013 Total: 75.920,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: AVENOVA Modelo: AVENOVA

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas

esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,49 Total item: 75.920,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 092 Total: 39.600,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: SO POLPA Modelo: SO POLPA

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contadosa partir da data de entrega do produto,
contendoo lote, data de fabricação e validade.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,90 Total Item: 39.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 093 Total: 40.464,60

tem: 1 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo: PRODUTOR

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanhoe coloração

uniformes, com polpa firmee intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.

Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 14.826,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo: PRODUTOR

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 5.636,40

Item: 3 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo: PRODUTOR

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 10.320,80

Kem: 4 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo: PRODUTOR

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 6.058,00

kem: 5 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo: PRODUTOR

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície
externa,

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80
:

Total Item: 3.623,40
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/09/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 375.070,12

TOTAL DA PROPOSTA 375.070,12

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 028 Total: 283.041,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: Vô Zuza Modelo:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total Item: 17.918,00

item: 2 Unidade: Kg Marca: Chines Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

kem: 3 Unidade: Kg Marca: Granular Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total item: 57.318,00

Item: 4 Unidade: Pct Marca: Bonomilho Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

Item: 5 Unidade: Pet Marca: Pelágio Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total ltem: 22.878,00

Item: 6 Unidade: Und Marca: Primor Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 ml, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data de

fabricação/empacotamentoe lote , não deve apresentar amassadura ou abaulamento. PT QL
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total Item: 67.322,00

tem: 7 Unidade: Lata Marca: Robson Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 849. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SiF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.
al

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 28.700,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 090 Total: 52.429,12

tem: 1 Unidade: Pci Marca: Pelágio Modelo:

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, água e sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,34 Toial Item: 6.573,12

kem: 2 Unidade: Pet Marca: Liane Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, D6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total Item: 838,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: Da Casa Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

—

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total tem: 45.018,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 077 Total: 39.600,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: Só Polpa Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,

contendo o lote, data de fabricação e validade.o
Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,90 . Total Item: 39.600,00
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 560.748,40

TOTAL DA PROPOSTA 560.748,40

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 012 Total: 282.139,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: OLHO DAGUA Modelo:
ms

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total Item: 17.918,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: ZILMAR Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.
Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

tem: 3 Unidade: Kg Marca: D. DE Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos
naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)
dias na data da entrega
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,96 Total tem: 57.072,00

kem: 4 Unidade: Pct Marca: BONOMILHO Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica
de 500g, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.
Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,
no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

tem: 5 Unidade: Pet Marca: PREDILLETO Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,75 Total Item: 22.550,00

Item: 6 Unidade: Und Marca: ABC Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações
posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 ml, com data de vencimento estam da
na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data de À

fabricação/empacotamento e lote , não deve apresentar amassadura ou abaulamento. Ep
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,18 Total Item: 67.076,00

Item: 7 Unidade: Lata Marca: PALMEIRA Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal, Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,49 Total Item: 28.618,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 065 Total: 52.346,40

kem: 1 Unidade: Pct Marca: PREDILLETO Modelo:

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, água e sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,30 Total Item: 6.494,40

tem: 2 Unidade: Pct Marca: LIANE Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,17 Total Item: 834,00

tem: 3 Unidade: Pet Marca: KERO PÃO Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 45.018,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 063 Total: 65.948,00

tem: 1 Unidade: Lata Marca: DANONE Modelo:

Descrição: PREGOMIN PEPT! - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico,

50% de gordura sob forma de triglicérides de cadeia média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro

e outros oligoelementos. Isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 139,70 Total Item: 27.940,00

Item: 2 Unidade: Pet Marca: CCGL Modelo:

Descrição: LEITE: Leite em pó integral, instantâneo, Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada

com 200g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de

preparo, rendimento, prazo de validade de no mínimo 8 meses a contar da data de fabricação e número de lote,

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 4,24 x Total Item34.768,00

Item: 3 Unidade: Pct Marca: CCGL ed Modelo:
o

/
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Descrição: LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: composição básica: leite integral, enzima lactase, adicionado com vitaminas

e emulsificantes. Com embalagem primária em papel aluminizado reforçado de 4009. Normas de produção e

embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da

entrega.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 16,20 Total Item: 3.240,00

LOTE 4 Quant: 1 Num: 082 Total: 75.520,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: AURORA Modelo:

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas

esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,44 Total Item: 75.520,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 012 Total: 38.400,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: CARUARU Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,

contendoo lote, data de fabricação e validade.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,60 Total Item: 38.400,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 082 Total: 46.395,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração

uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.

Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 20.756,40

item: 2 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 5.636,40

tem: 3 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total tem: 10.320,80

tem: 4 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 6.058,00

tem: 5 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície
externa.

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80 A Total Item: 623,40

A
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 155.524,40

TOTAL DA PROPOSTA 155.524,40

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 004 Total: 48.324,40

kem: 1 Unidade: Pct Marca: KIKOS Modelo: S/MODELO

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, águae sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,30 Total Item: 6.494,40

Item: 2 Unidade: Pet Marca: KIKOS Modelo: S/MODELO

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteina do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 4009 e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,15 Total Item: 830,00

item: 3 Unidade: Pct Marca: MANDACARU Modelo: S/MODELO

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto
em

a
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,00 Total Item: 41.000,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 053 Total: 75.600,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo: S/MODELO

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas

esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,45 Total Item: 75.600,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 051 Total: 31.600,00

item: 1 Unidade: Kg Marca: SOPOLPA Modelo: S/MODELO

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias
contados a partir da data de entrega do produto,

contendo o lote, data de fabricação e validade.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 7,90 vá Total Itegn: 31.600,00
o
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 557.610,72

TOTAL DA PROPOSTA 557.610,72

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 002 Total: 283.041,00

em: 1 Unidade: Kg Marca: AGROVALE Modelo:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total Item: 17.918,00

em: 2 Unidade: Kg Marca: KOMA BEM Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

kem: 3 Unidade: Kg Marca: REALIZA Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,99 Total ltem: 57.318,00

Item: 4 Unidade: Pct Marca: MARATA Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote, Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,40 Total Item: 11.480,00

item: 5 Unidade: Pet Marca: PREDILETO Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,79 Total Item: 22.878,00

Item: 6 Unidade: Und Marca: SOYA Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 13 qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas, Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 ml, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da
entrega. À embalagem

deve constar data de

fabricação/empacotamento e lote , não deve apresentar amassadura du abaulamento. A
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,21 Total Item: 67.322,00

tem: 7 Unidade: Lata Marca: PALMEIRA Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLEO COMESTIVEL: latas de peso líquido de 125g e peso

drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestívei, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações

como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,50 Total Item: 28.700,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 056 Total: 52.429,12

tem: 1 Unidade: Pet Marca: COELHO Modelo:

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, água e sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 400g

do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,34 Total Item: 6.573,12

Item: 2 Unidade: Pct Marca: COELHO Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,

aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,19 Total Item: 838,00

tem: 3 Unidade: Pet Marca: DA CASA Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 4009 por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produto

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 45.018,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 076 Total: 66.156,00

leem: 1 Unidade: Lata Marca: PREGOMIN PEPTI Modelo:

Descrição: PREGOMIN PEPT! - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico,

50% de gordura sob forma de triglicérides de cadeia média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro

e outros oligoelementos. Isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 139,99 Total item: 27.998,00

tem: 2 Unidade: Pet Marca: BOM LEITE Modelo:

Descrição: LEITE: Leite em pó integral, instantâneo. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada

Acom 200g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação da porção, modo de

preparo, rendimento, prazo de validade de no mínimo 8 meses a contar da data de fabricação e número de lote.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 4,24 Total Item: 34.768,00

Item: 3 Unidade: Pct Marca: CCGL Modelo: ÇA
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Descrição: LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: composição básica: leite integral, enzima lactase, adicionado com vitaminas

e emulsificantes. Com embalagem primária em papel aluminizado reforçado de 4009. Normas de produção e

embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da

entrega.
Quantidade: 200 Valor Unit.: 16,95 Total Item: 3.390,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 014 Total: 75.920,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: FRIATO Modelo:

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas

esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,49 Total Item: 75.920,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 065 Total: 39.600,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: CARUARU Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,

contendoo lote, data de fabricação e validade.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,90 Total Item: 39.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 029 Total: 40.464,60

tem: 1 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração

uniformes, com polpa firmee intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.

Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 14.826,00

Item: 2 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de materia! terroso, enfermidades, umidade externa ou

danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 5.636,40

kem: 3 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total Rem: 10.320,80

Item: 4 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo.

Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 2,00 Total tem: 6.058,00

kem: 5 Unidade: Kg Marca: PRODUTOR Modelo:

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície
externa.

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80 Total Iterh; 3.623,40
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 444.164,72

TOTAL DA PROPOSTA 444.164,72

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 070 Total: 278.782,00

Item: 1 Unidade: Kg Marca: REALEZA Modelo:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,85 Total Item: 17.670,00

Item: 2 Unidade: Kg Marca: REALEZA Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.

Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validadee lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,68 Total Item: 76.284,00

tem: 3 Unidade: Kg Marca: REALEZA Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos

naturais madurose limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)

dias na data da entrega

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,88 Total Item: 56.416,00

Item: 4 Unidade: Pet Marca: MARATÁ Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica

de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.

Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote, Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,

no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,38 Total Item: 11.316,00

item: 5 Unidade: Pet Marca: REALEZA Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;

enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,75 Total Item: 22.550,00

Item: 6 Unidade: Und Marca: SOYA Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 13 qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDG 270 de 22/09/2005 e suas alterações

posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 ml, com data de vencimento estampada

na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data de

fabricação/empacotamentoe lote , não deve apresentar amassadura ou abaulamento. <
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 8,08 Total em: 66.256,00

tem: 7 Unidade: Lata Marca: PALMEIRA Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 849. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. À conserva será designada

pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,

azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/1 0/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações
como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,45 Total Item: 28.290,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 032 Total: 51.662,72

ltem:1 Unidade: Pct Marca: ESTRELA Modelo:

al

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal

hidrogenada, águae sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 4009
do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,29 Total Item: 6.474,72

Item: 2 Unidade: Pct Marca: ESTRELA Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,
aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal, Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,

aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 400g e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,13 Total tem: 826,00

Item: 3 Unidade: Pet Marca: ROMANA Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produtoa)
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,41 Total Item: 44.362,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 009 Total: 74.720,00

em: 1 Unidade: Kg Marca: FRIATO Modelo:

Descrição: FRANGO: tipo in natura deve ser Íntegros, sadios, sem imperfeições, isento de umidade, manchas
esverdeadas e unhas. Sem aspecto pegajoso. Cor e odor característico

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 9,34 Total Item: 74.720,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 045 Total: 39.000,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: BESSA Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas

em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,
contendoo lote, data de fabricação e validade.

Quantidade: 4,000 Valor Unit.: 9,75 Total Item: 39.000,004al
o
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1
Processo Administrativo Nº 2021.03.16-0001

Tipo: AQUISIÇÃO |

PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 22/03/2021 16:52:51

TOTAL DO PROCESSO: 402.688,80

TOTAL DA PROPOSTA 402.688,80

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 043 Total: 270.577,00

kem: 1 Unidade: Kg Marca: VO ZUZA Modelo:

Descrição: AÇÚCAR: açúcar cristal de origem vegetal, sacarose de cana-de açúcar, de cor branca, granuloso fino e

médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem primária de 1kg. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 6.200 Valor Unit.: 2,89 Total Item: 17.918,00

tem: 2 Unidade: Kg Marca: CELIA Modelo:

Descrição: ARROZ BRANCO: Tipo 1, não parabolizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torna-lo improprio para consumo humano

ou comprometer o armazenamento. Embalagem em saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg.
Validade mínima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem. Data de

fabricação, validade e lote visíveis.

Quantidade: 16.300 Valor Unit.: 4,75 Total Item: 77.425,00

tem: 3 Unidade: Kg Marca: DONA DE Modelo:

Descrição: FEIJÃO MULATINHO: grãos inteiros e íntegros, cor característica a variedade de tamanho e formatos
naturais maduros e limpos. Embalagem de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem

impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa)
dias na data da entrega
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 6,49 Total Item: 53.218,00

Item: 4 Unidade: Pet Marca: BONOMILHO Modelo:

Descrição: FLOCOS DE MILHO: Farinha de milho flocada pacote de 5009, 100% natural, embalagem primária plástica
de 5009, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo.
Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote, Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto,
no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 1,25 Total tem: 10.250,00

Item: 5 Unidade: Pct Marca: BONSABOR Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e em embalagem de 5009.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 2,49 Total Item: 20.418,00

Kem: 6 Unidade: Und Marca: SOYA Modelo:

Descrição: ÓLEO: óleo comestível de soja refinado, 1º qualidade, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e

substancias estranhas. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações
posteriores. Acondicionado em embalagem original de fábrica, frasco de 900 mí, com data de vencimento estampada
na embalagem de no mínimo 1 ano de vencimento da data da entrega. A embalagem deve constar data de

fabricação/empacotamento e lote , não deve apresentar amassadura ou abaulamento. (o
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Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 7,99 Total Item: 65.518,00

136

Item: 7 Unidade: Lata Marca: PALMEIRA Modelo:

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1º Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras

substâncias alimentícias e submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada
pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura,
azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sale água de .

constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento

de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas

para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 849, resistentes sem sinais de alterações
como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza

física, químicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.

Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 3,15 Total Item: 25.830,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 061 Total: 52.047,20

Item: 1 Unidade: Pet Marca: PETYAN Modelo:

—

Descrição: BISCOITO SALGADO: Biscoito crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, águae sal. Tipo cream cracker, embalagem primaria: saco de polietileno atóxica contendo DE 330 a 4009
do produto, tipo 3x1. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 1.968 Valor Unit.: 3,15 Total tem: 6.199,20

Item: 2 Unidade: Pct Marca: PREDILECTO Modelo:

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio,
aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do

leite. Isento de produtos de origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada,
aveia, soja e centeio. Em embalagem de 330 a 4009e data de validade mínima de 4 meses.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 4,15 Total Item: 830,00

Item: 3 Unidade: Pct Marca: MANDACARU Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 4009 por

pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no

Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de

alimentos, laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03

(três) dias contados a partir da data de entrega do produtoa:
Quantidade: 8.200 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 45.018,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 011 Total: 39.600,00

tem: 1 Unidade: Kg Marca: SOPOLPA Modelo:

Descrição: POLPA DE FRUTAS: congeladas de diversos sabores, sem adição de açúcar e conservantes, envolvidas
em embalagens plásticas de 1Kg hermeticamente fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no

Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto,
contendoo lote, data de fabricação e validade.

a
o

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 9,80 Total Item: 39.600,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 019 Total: 40.464,60

tem: 1 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: BANANA: prata, de 1º qualidade, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firmee intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitase larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita ecente,

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.
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Quantidade: 7.413 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 14.826,00
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Item: 2 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: BETERRABA: devendo apresentar firmeza, isenta de material terroso, enfermidades, umidade externa ou
danos físicos e mecânicos devido o transporte

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 5.636,40

item: 3 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: CENOURA: fresca, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície externa, sem
ferimentos ou defeitos

Quantidade: 3.686 Valor Unit.: 2,80 Total Item: 10.320,80

Item: 4 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: JERIMUM: de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo,
Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas.

Quantidade: 3.029 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 6.058,00

tem: 5 Unidade: Kg Marca: CEASA Modelo:

Descrição: MACAXEIRA: raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, uniforme, com casca, inteiras, sem
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livre da maior parte possível de terras e corpos estranhos aderentes a superfície
externa.

Quantidade: 2.013 Valor Unit.: 1,80 Total Item: 3.623,40

é
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