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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO ,
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 386.205,19

f
Total: 67.024,12 V

TOTAL DA PROPOSTA
LOTE 1
am: 1

386.205,19 .

Quant.: 1

Num: 079

Unidade: Frasco

Modelo:

Marca: marata

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 1O
Item: 2

Unidade: Und

Valor Unit.: 2, 19

Total Item: 21,90

Marca: nobre

Modelo:

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Valor Unit.: 8,00

Total Item: 5.488,00

Marca: panelaço

Modelo:

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870
Unidade: Pct

Valor Unit.: 0,66

Total Item: 1.894,20

Marca: M DIAS BRANCO

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: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Valor Unit.: 2,24

Total Item: 3.176,32

Marca: realeza

Modelo:

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Valor Unit.: 3, 16

Total Item: 3.160,00

Marca: master

Modelo:

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máximo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:02:40

Valor Unit.: 0,55
Marca: 88

/

Modelo:
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 84g, 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.
Valor Unit.: 3,79

Quantidade: 13.190
Item: 8

Unidade: Und

Total Item: 49.990,10

Marca: marata

Modelo:

f\?escrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
.sento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Valor Unit.: 2,50

Quantidade: 1.240
LOTE 2
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Pct

Total Item: 3.100,00
Total: 46.074,25

Num: 066
Marca: apti

Modelo:

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Valor Unit.: 2,40

Quantidade: 2.127
Item: 2

Unidade: Pct

Total Item: 5.104,80

Marca: m dias branco

Modelo:

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Valor Unit.: 3,09

Quantidade: 20
.tem: 3

Unidade: Pct

Total Item: 61,80

Marca: m dias branco

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
Valor Unit.: 2,20

Quantidade: 6.237
Item: 4

Unidade: Pct

Total Item: 13.721,40

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
Valor Unit.: 4,55

Quantidade: 5.975
LOTES
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Pct

Gerado em: 20/08/2021 09:02:40

Total Item: 27.186,25
Total: 116.960,76

Num: 068
Marca: camara

~' Modelo:
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Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA:. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044
Quant.: 1

LOTE 6

Item: 1

Valor Unit.: 7,29

Unidade: Litro

Total Item: 116.960,76J
Total: 140.000,00

Num: 019
Marca: caseiro

Modelo:

Descrição: MEL: produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de
Características gerais: o mel não pode conter substâncias estranhas à sua composição normal nem ser
·. .. .icionado de corret~vos de acidez. Pode se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem
espuma superficial. E permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70ºC, desde que seja mantida a sua atividade
enzimática. Dev~ apresentar aspecto líquido denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio.
Sabor: próprio. E proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de
qualquer natureza, naturais e sintéticos. O produto não pode conter glúten. Embalagem: acondicionada em potes
plásticos ou vidro, resistentes, bem vedados de até 1 Kg. Deverá apresentar selo de certificação Orgânica e Selo de
Inspeção. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.
~ntas.

Quantidade: 7.000
Quant.: 1

LOTE 7

Item: 1

Unidade: Bdj

Num: 050
Marca: mba

Total: 16.146,06

Modelo:

Descrição: OVO: produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, marrom ou branco. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, não trincada, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, que comprometam o consumo e o armazenamento. A gema
deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe
desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intaqtas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem 30
unidades com identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 dias a contar do ato da entrega.
r\iantidade: 1.554

Gerado em: 20/08/2021 09:02:40

Valor Unit.: 10,39

J

Total Item: 140.000,00.

Valor Unit.: 20,00

Total Item: 16.146,06
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 114.714,60

TOTAL DA PROPOSTA
LOTES

114.714,60

Quant.: 1
Unidade: Pct

Num: 014
Marca: Própria

Total: 114.714,60,
Modelo: Carne moída bovina

Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044

Gerado em: 20/08/2021 09:02:54

Valor Unit.: 7,15

J

Total Item: 114.714,60
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO N9 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO ,
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 457.517,23

TOTAL DA PROPOSTA
Quant.: 1

LOTE 1

tem: 1

457.517,23
Total: 67.024,12

Num: 064

Unidade: Frasco

Marca: ASSUGRIN

Modelo: ASSUGRIN

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 10
Item: 2

Unidade: Und

Total Item: 21,90

Valor Unit.: 2,19

Marca: CEASA

Modelo: CEASA

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Total Item: 5.488,00

Valor Unit.: 8,00

Marca: NORDESTINO

Modelo: NORDESTINO

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870
ltem: 4

Unidade: Pct

Total Item: 1.894,20

Valor Unit.: 0,66

Marca: BOM SABOR

Modelo: BOM SABOR

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: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Total Item: 3.176,32

Valor Unit.: 2,24

Marca: REALEZA

Modelo: REALEZA

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Total Item: 3.160,00

Valor Unit.: 3,16

Marca: VENEZA

Modelo: VENEZA

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máximo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:03:09

Total Item: 193,60

Valor Unit.: 0,55

Modelo: PALMEIRA
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 84g, 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.
Valor Unit.: 3,79

Quantidade: 13.190
Item: 8

Unidade: Und

Total Item: 49. 990, 1O

Marca: IMPERIAL

Modelo: IMPERIAL

0scrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
...,ento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Valor Unit.: 2,50

Quantidade: 1.240

LOTE 2
Item: 1

Quant: 1
Unidade: Pct

Total Item: 3.100,00, /
Total: 46.074,25V

Num: 034
Marca: MARATÁ

Modelo: MARATÁ

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Valor Unit.: 2,40

Quantidade: 2.127
Item: 2

Unidade: Pct

Total Item: 5.104,80

Marca: CLUB SOCIAL

Modelo: CLUB SOCIAL

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Valor Unit.: 3,09

Quantidade: 20

_.em: 3

Unidade: Pct

Total Item: 61,80

Marca: ESTRELA

Modelo: ESTRELA

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
Valor Unit.: 2,20

Quantidade: 6.237
Item: 4

Unidade: Pct

Total ltem: 13.721,40

Marca: DA CASA

Modelo: DA CASA

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
Valor Unit.: 4,55

Quantidade: 5.975

LOTE3
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Kg

Total Item: 27.186,25
Total: 12.399,76

Num: 023
Marca: CEASA

1

Modelo: CEASA

Descrição: BATATA INGLESA: produto deverá apresentar-se co_QÍ~ casca íntegra, consistência firme, livres de
parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá apresentar pontos estragados, amassado~
murchos.

efl_,,
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Quantidade: 1.864
Item: 2

Total Item: 5.014,16

Valor Unit.: 2,69

Unidade: Kg

Marca: CEASA

Modelo: CEASA

Descrição: CEBOLA BRANCA: De 1ª qualidade, tamanho de médio a grande. O produto deverá apresentar-se com a
casca íntegra, consistência firme, livres de parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá
apresentar brotamentos, pontos estragados, amassados e murchos
Quantidade: 1.681
Item: 3

Total Item: 3.698,20

Valor Unit.: 2,20

Unidade: Kg

Marca: CEASA

Modelo: CEASA

Descrição: CHUCHU: de 1ª qualidade, in natura, pouca rugosidade, casca sã, tamanho médio, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Quantidade: 790
/~m:

4

Total Item: 869,00

Valor Unit.: 1,10

Unidade: Kg

Marca: CEASA

Modelo: CEASA

Descrição: TOMATE: tipos in natura, fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de
maturação, devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas, sem manchas e
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo, com coloração uniforme e brilho.
Quantidade: 1.084
LOTE4

Item: 1

Total Item: 2.818,40

Valor Unit.: 2,60

Quant.: 1
Unidade: Litro

Total: 58.912,28

Num: 003
Marca: SERVE BEM

Modelo: SERVE BEM

Descrição: BEBIDA LÁCTEA: produto pasteurizado, adoçado e com sabor morango, embalagem primária de 1 litro,
com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve conter o número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção municipal, ou
estadual
Quantidade: 3. 798
Item: 2

Unidade: Und

Total Item: 8.583,48

Valor Unit.: 2,26

Marca: SERVE BEM

Modelo: SERVE BEM

Descrição: BEBIDA LÁCTEAS/ LACTOSE: sabor chocolate, embalagem de 200 mi, produto pasteurizado, adoçado e
com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,
~arca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação.
' eve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Quantidade: 300
Item: 3

Unidade: Litro

Valor Unit.: 0,99

Marca: BETÂNIA

Total Item: 297,00
Modelo: BETÂNIA

Descrição: LEITE: pasteurizado (UHT), consistência líquida, cor branca, odor e sabor lácteo suave, característico,
homogeneizado. Embalagem: tetra park de 1L, devendo trazer informações gerais como data de fabricação e validade
de 90 (noventa) dias, peso, procedência, lote e devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da
Agricultura , bem visíveis e claras. Acondicionado em caixa inviolada não devendo apresentar sinais de sujidade,
impurezas, cor não característica, sabor ácido intenso ou problemas na vedação do produto que venham a
comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento.
Quantidade: 16.004
Item: 4

Unidade: Litro

Valor Unit.: 2,85

Marca: BETÂNIA

Total Item: 45.611,40
Modelo: BETÂNIA

Descrição: LEITE S/ LACTOSE: embalagem 1000 mi de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de lactose
conforme legislação, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 mi, validaçié até 4 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação pútricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agri t:íltura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
Quantidade: 100
Gerado em: 20/08/2021 09:03:09

Valor Unit.: 3,10

Total Item: 310,00
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Item: 5

Unidade: Lata

Marca: SUPRASOY

Modelo: SUPRASOY

Descrição: LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE ORIGINAL: é uma fórmula em pó à base de proteína isolada de soja,
enriquecida com vitaminas e minerais: mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de
palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de
magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina B6, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12,
emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno), açúcar,
maltodextrina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Lata de 300g com validade mínina de 4 meses. Indicado para
crianças a partir de 1 ano, adultos e idosos. É uma opção para quem tem algum tipo de restrição alimentar, como
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância ao glúten.
Quantidade: 280
Quant.: 1

LOTES
~m:1

Total Item: 4.110,40

Valor Unit.: 14,68

Unidade: Pct

Total: 116.960,76

Num: 097
Marca: FORT BOI

Modelo: FORT BOI

uescrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044
Quant.: 1

LOTES

Item: 1

Valor Unit.: 7,29

Unidade: Litro

Total Item: 116.960,761
Total: 140.000,00

Num: 078
Marca: DO PRODUTOR

Modelo: DO PRODUTOR

Descrição: MEL: produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de
plantas. Características gerais: o mel não pode conter substâncias estranhas à sua composição normal nem ser
adicionado de corretivos de acidez. Pode se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem
espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70ºC, desde que seja mantida a sua atividade
enzimática. Deve apresentar aspecto líquido denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio.
Sabor: próprio. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de
nualquer natureza, naturais e sintéticos. O produto não pode conter glúten. Embalagem: acondicionada em potes
· Jásticos ou vidro, resistentes, bem vedados de até 1 Kg. Deverá apresentar selo de certificação Orgânica e Selo de
Inspeção. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.
Quantidade: 7.000
Quant.: 1

LOTE7

Item: 1

Valor Unit.: 20,00

Unidade: Bdj

Total Item: 140.000,00 /
Total: 16.146,06

Num: 070
Marca: TIJUCA

Modelo: TIJUCA

Descrição: OVO: produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, marrom ou branco. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, não trincada, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, que comprometam o consumo e o armazenamento. A gema
deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe
desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem 30
unidades com identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 dias a contar do ato da entrega.
Quantidade: 1.554
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 145.248,30

TOTAL DA PROPOSTA
am: 1

145.248,30

Quant.: 1

LOTE2

Unidade: Pct

Num: 072
Marca: FOTLON

J

Total: 45.775,so'

Modelo:

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Quantidade: 2.127
Item: 2

Total Item: 5.104,80

Valor Unit.: 2,40

Unidade: Pct

Marca: CLUB SOCIAL

Modelo:

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônia. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Valor Unit.: 3,09

Quantidade: 20
Item: 3

Unidade: Pct

Total Item: 61,80

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
Valor Unit.: 2,20

Quantidade: 6.237

r "'iem: 4

Unidade: Pct

Total Item: 13.721,40

Marca: MANDACARU

Modelo:

Descrição: PÃO: tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 1O 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: 5.975
LOTES

Item: 1

Valor Unit.: 4,50

Quant.: 1
Unidade: Pct

Total Item: 26.887,50
Total: 99.472,80

Num: 050
Marca: GAMARA

Modelo:

Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujigades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30' (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044

Gerado em: 20/08/2021 09:03:21

Valor Unit.: 6,20
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO N!! 2021.08.06.1
Processo Administrativo N!! 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 457.517,23

TOTAL DA PROPOSTA
Quant.: 1

LOTE1

r

"tem: 1

457.517,23 /
Total: 67.024,12

Num: 030

Unidade: Frasco

Modelo: ADOCYL

Marca: ADOCYL

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 1O
Item: 2

Unidade: Und

Total Item: 21,90

Valor Unit.: 2,19
Marca: IMPERIAL

Modelo: IMPERIAL

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Total Item: 5.488,00

Valor Unit.: 8,00
Marca: NORDESTINO

Modelo: NORDESTINO

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870
íltem: 4

Unidade: Pct

Total Item: 1.894,20

Valor Unit.: 0,66
Marca: PELAGGIO

Modelo: PELAGGIO

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: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Valor Unit.: 2,24

Total Item: 3.176,32

Marca: CAMIL

Modelo: CAMIL

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Valor Unit.: 3,16

Total Item: 3.160,00
Modelo: NOTA 1O

Marca: NOTA 1O

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máximo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:03:28

Valor Unit.: 0,55
Marca: SOMAG í

Total Item: 193,60
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 1O (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 84g, 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: 13.190
Item: 8

Total Item: 49.990,10

Valor Unit.: 3,79

Unidade: Und

Marca: MARATÁ

Modelo: MARATÁ

("escrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
.dento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Quantidade: 1.240
LOTE 2

Item: 1

Valor Unit.: 2,50

Quant.: 1
Unidade: Pct

Total Item: 3.100,00

r

Total: 46.074,25 ~

Num: 060
Marca: APTI

Modelo: APTI

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Quantidade: 2.127
Item: 2

Total Item: 5.104,80

Valor Unit.: 2,40

Unidade: Pct

Marca: LIANE

Modelo: LIANE

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônia. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Quantidade: 20

Total Item: 61,80

Valor Unit.: 3,09

(""'.,,...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

' .iem: 3

Unidade: Pct

Marca: PELAGGIO

Modelo: PELAGGIO

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: 6.237
Item: 4

Total Item: 13.721,40

Valor Unit.: 2,20

Unidade: Pct

Marca: RENOPAN

Modelo: RENOPAN

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: 5.975
LOTE 3

Item: 1

Valor Unit.: 4,55

Quant.: 1
Unidade: Kg

Total Item: 27.186,25
Total: 12.399,76

Num: 059
Marca: CEASA

Í

~asca

Modelo: CEASA

livres~de.

Descrição: BATATA INGLESA: produto deverá apresentar-se com
íntegra, consistência firme,
parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá presentar pontos estragados, amassados e ·
murchos.
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Quantidade: 1.864
Item: 2

Valor Unit.: 2,69

Unidade: Kg

Total Item: 5.014,16

Marca: CEASA

Modelo: CEASA

Descrição: CEBOLA BRANCA: De 1ª qualidade, tamanho de médio a grande. O produto deverá apresentar-se com a
casca íntegra, consistência firme, livres de parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá
apresentar brotamentos, pontos estragados, amassados e murchos
Quantidade: 1.681
Item: 3

Total Item: 3.698,20

Valor Unit.: 2,20

Unidade: Kg

Marca: CEASA

Modelo: CEASA

Descrição: CHUCHU: de 1ª qualidade, in natura, pouca rugosidade, casca sã, tamanho médio, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Quantidade: 790
r"em: 4

Total Item: 869,00

Valor Unit.: 1,10

Unidade: Kg

Marca: CEASA

Modelo: CEASA

Descrição: TOMATE: tipos in natura, fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de
maturação, devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas, sem manchas e
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo, com coloração uniforme e brilho.
Quantidade: 1.084
Quant.: 1

LOTE 4

Item: 1

Tota1 item: 2.818A~V

Valor Unit.: 2,60

Unidade: Litro

Total: 58.912,28

Num: 072
Marca: SANTO EXPEDITO

Modelo: SANTO EXPEDITO

Descrição: BEBIDA LÁCTEA: produto pasteurizado, adoçado e com sabor morango, embalagem primária de 1 litro,
com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve conter o número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção municipal, ou
estadual
Quantidade: 3. 798
ltem:2

Unidade: Und

Valor Unit.: 2,26

Total Item: 8.583,48

Marca: BETANIA

Modelo: BETANIA

Descrição: BEBIDA LÁCTEAS/ LACTOSE: sabor chocolate, embalagem de 200 mi, produto pasteurizado, adoçado e
com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,
~arca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação.
Jeve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Quantidade: 300
Item: 3

Unidade: Litro

Valor Unit.: 0,99

Total Item: 297,00

Marca: BETANIA

Modelo: BETANIA

Descrição: LEITE: pasteurizado (UHT), consistência líquida, cor branca, odor e sabor lácteo suave, característico,
homogeneizado. Embalagem: tetra park de 1L, devendo trazer informações gerais como data de fabricação e validade
de 90 (noventa) dias, peso, procedência, lote e devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da
Agricultura , bem visíveis e claras. Acondicionado em caixa inviolada não devendo apresentar sinais de sujidade,
impurezas, cor não característica, sabor ácido intenso ou problemas na vedação do produto que venham a
comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento.
Quantidade: 16.004
Item: 4

Unidade: Litro

Valor Unit.: 2,85

Total Item: 45.611,40

Marca: ITAMBÉ

Modelo: ITAMBÉ

Descrição: LEITE S/ LACTOSE: embalagem 1000 mi de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de lactose
conforme legislação, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 mi, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricíonal, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da AgriculturafslF/OIPOA e carimbo de inspeção
Quantidade: 100
Gerado em: 20/08/2021 09:03:28

Valor Unit.: 3,10

'

/

Total 1 m: 310,00
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Item: 5

Unidade: Lata

Marca: SUPRASOY

Modelo: SUPRASOY

Descrição: LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE ORIGINAL: é uma fórmula em pó à base de proteína isolada de soja,
enriquecida com vitaminas e minerais: mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de
palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de
magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina 86, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina 812,
emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno), açúcar,
maltodextrina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Lata de 300g com validade mínina de 4 meses. Indicado para
crianças a partir de 1 ano, adultos e idosos. É uma opção para quem tem algum tipo de restrição alimentar, como
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância ao glúten.
Quantidade: 280
LOTES
r-t;em:1

Valor Unit.: 14,68
Quant.: 1

Unidade: Pct

Total Item: 4.110,40
Total: 116.960,76

Num: 072
Marca: DU801

V

Modelo: DUBOI

Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044
LOTES
Item: 1

Valor Unit.: 7,29
Quant.: 1

Unidade: Litro

Total Item: 116.960,76 (
Total: 140.000,00

Num: 048
Marca: FLORA NÉCTAR

Modelo: FLORA NÉCTAR

Descrição: MEL: produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de
plantas. Características gerais: o mel não pode conter substâncias estranhas à sua composição normal nem ser
adicionado de corretivos de acidez. Pode se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem
espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70ºC, desde que seja mantida a sua atividade
enzimática. Deve apresentar aspecto líquido denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio.
Sabor: próprio. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de
f4Ualquer natureza, naturais e sintéticos. O produto não pode conter glúten. Embalagem: acondicionada em potes
,Aásticos ou vidro, resistentes, bem vedados de até 1 Kg. Deverá apresentar selo de certificação Orgânica e Selo de
Inspeção. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.
Quantidade: 7.000
LOTE 7
Item: 1

Valor Unit.: 20,00
Quant.: 1

Unidade: Bdj

Total Item: 140.000,00
Total: 16.146,06

Num: 079
Marca: SÃO JOSÉ

Modelo: SÃO JOSÉ

Descrição: OVO: produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, marrom ou branco. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, não trincada, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, que comprometam o consumo e o armazenamento. A gema
deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe
desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isqpor. Contendo na embalagem 30
unidades com identificação do produto, marca do fabricante, validade, data,.de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 dias a contar do a ó da entrega.
Quantidade: 1.554

Gerado em: 20/08/2021 09:03:28

Valor Unit.: 10,39

Total Item: 16.146,06
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.08.06.1
Processo Administrativo N2 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 725.808,56

TOTAL DA PROPOSTA
Quant.: 1

LOTE1

.em: 1

725.808,56
Total: 76.461,10

Num: 021

Unidade: Frasco

Marca: MARATÁ

Modelo:

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 1O
Item: 2

Unidade: Und

Total Item: 40,00

Valor Unit.: 4,00

Marca: PRODUTOR

Modelo:

Descrição: ALHO: branco (pasta}, embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Total Item: 8.232,00

Valor Unit.: 12,00

Marca: SÃO MARCOS

Modelo:

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870
:em:4

Unidade: Pct

Valor Unit.: 0,85

Marca: PREDILLETO

Total Item: 2.439,50
Modelo:

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;
enriquecido com ferro e ácido fálico, embalagem resistente e em embalagem de 500g.
Quantidade: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Total Item: 4.537,60

Valor Unit.: 3,20

Marca: REALEZA

Modelo:

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Total Item: 5.000,00

Valor Unit.: 5,00

Marca: FAIZÃO

Modelo:

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máximo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:03:37

Valor Unit.: 1,00

Marca: PALMEIRA

Modelo:
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 1O {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 84g, 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.

Valor Unit.: 4,00

Quantidade: 13.190
Item: 8

Unidade: Und

Total Item: 52.760,00

Marca: SÃO MARCOS

Modelo:

~scrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
.~ento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de

animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml

Valor Unit.: 2,50

Quantidade: 1.240

LOTE2
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Pct

Total Item: 3.100,00

Total: 72.544,50

Num: 028
Marca: APTI

Modelo:

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.

Valor Unit.: 4,00

Quantidade: 2.127
Item: 2

Unidade: Pct

Total Item: 8.508,00

Marca: PETYAN

Modelo:

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
~uantidade:

· .•am: 3

Valor Unit.: 6,00

20
Unidade: Pct

Total Item: 120,00

Marca: PETYAN

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

Valor Unit.: 4,50

Quantidade: 6.237
Item: 4

Unidade: Pct

Total Item: 28.066,50

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

Valor Unit.: 6,00

Quantidade: 5.975

LOTE3
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Kg

Total Item: 35.850,ooJ

Total: 31.917,00

Num: 067
Marca: PRODUTOR

Modelo:

Descrição: BATATA INGLESA: produto deverá apresentar-se com a casca íntegra, consistên. eia firme, livres~e
parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá apr.esentar pontos estragados, amassados

~~
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ltem:2

Total Item: 11.184,00

Valor Unit.: 6,00

Quantidade: 1.864
Unidade: Kg

Modelo:

Marca: PRODUTOR

Descrição: CEBOLA BRANCA: De 1ª qualidade, tamanho de médio a grande. O produto deverá apresentar-se com a
casca íntegra, consistência firme, livres de parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá
apresentar brotamentos, pontos estragados, amassados e murchos
Quantidade: 1.681
Item: 3

Total Item: 8.405,00

Valor Unit.: 5,00

Unidade: Kg

Marca: PRODUTOR

Modelo:

Descrição: CHUCHU: de 1ª qualidade, in natura, pouca rugosidade, casca sã, tamanho médio, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Quantidade: 790
0m: 4

Total Item: 4.740,00

Valor Unit.: 6,00

Unidade: Kg

Marca: PRODUTOR

Modelo:

Descrição: TOMATE: tipos in natura, fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de
maturação, devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas, sem manchas e
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo, com coloração uniforme e brilho.
Quantidade: 1.084
Quant.: 1

LOTE4

Item: 1

Total Item: 7.588,00

Valor Unit.: 7,00

Unidade: Litro

Total: 119.953,20

Num: 055
Marca: CARIRI GUT

Modelo:

Descrição: BEBIDA LÁCTEA: produto pasteurizado, adoçado e com sabor morango, embalagem primária de 1 litro,
com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve conter o número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção municipal, ou
estadual
Quantidade: 3. 798
ltem:2

Unidade: Und

Total Item: 18.990,00

Valor Unit.: 5,00

Modelo:

Marca: PIRACANJUBA

Descrição: BEBIDA LÁCTEAS/ LACTOSE: sabor chocolate, embalagem de 200 mi, produto pasteurizado, adoçado e
com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,
~arca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação.
eve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Quantidade: 300
Item: 3

Unidade: Litro

Total Item: 900,00

Valor Unit.: 3,00

Modelo:

Marca: LÍRIO

Descrição: LEITE: pasteurizado (UHT), consistência líquida, cor branca, odor e sabor lácteo suave, característico,
homogeneizado. Embalagem: tetra park de 1L, devendo trazer informações gerais como data de fabricação e validade
de 90 (noventa) dias, peso, procedência, lote e devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da
Agricultura , bem visíveis e claras. Acondicionado em caixa inviolada não devendo apresentar sinais de sujidade,
impurezas, cor não característica, sabor ácido intenso ou problemas na vedação do produto que venham a
comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento.
Quantidade: 16.004
Item: 4

Unidade: Litro

Total Item: 92.823,20

Valor Unit.: 5,80

Marca: PIRACANJUBA

Modelo:

Descrição: LEITES/ LACTOSE: embalagem 1000 mi de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de lactose
conforme legislação, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicjonado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 mi, validade até 4'meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutriciol)áÍ, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/S)F/DIPOA e carimbo de inspeção
Quantidade: 100
Gerado em: 20/08/2021 09:03:37

Valor Unit.: 8,00
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Item: 5

Unidade: Lata

Modelo:

Marca: SOYMIX

Descrição: LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE ORIGINAL: é uma fórmula em pó à base de proteína isolada de soja,
enriquecida com vitaminas e minerais: mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de
palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de
magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina 86, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina 812,
emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno), açúcar,
maltodextrina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Lata de 300g com validade mínina de 4 meses. Indicado para
crianças a partir de 1 ano, adultos e idosos. É uma opção para quem tem algum tipo de restrição alimentar, como
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância ao glúten.
Quantidade: 280
LOTES
~m:1

Valor Unit.: 23,00
Quant.: 1

Unidade: Pct

Total Item: 6.440,00

J

Total: 116.960,76

Num: 007
Modelo:

Marca: GOSTOSINHA

Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044
LOTES
Item: 1

Total Item: 116.960,76

Valor Unit.: 7,29
Quant.: 1

Unidade: Litro

Total: 280.000,00

Num: 047
Marca: PRODUTOR

Modelo:

Descrição: MEL: produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de
plantas. Características gerais: o mel não pode conter substâncias estranhas à sua composição normal nem ser
adicionado de corretivos de acidez. Pode se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem
espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70ºC, desde que seja mantida a sua atividade
enzimática. Deve apresentar aspecto líquido denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio.
Sabor: próprio. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de
rualquer natureza, naturais e sintéticos. O produto não pode conter glúten. Embalagem: acondicionada em potes
_.'ásticos ou vidro, resistentes, bem vedados de até 1 Kg. Deverá apresentar selo de certificação Orgânica e Selo de
Inspeção. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.
Quantidade: 7.000
LOTE7
Item: 1

Valor Unit.: 40,00
Quant.: 1

Unidade: Bdj

Total Item: 280.000,00
Total: 27.972,00

Num: 047
Modelo:

Marca: 02 IRMÃOS

Descrição: OVO: produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, marrom ou branco. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, não trincada, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, que comprometam o consumo e o armazenamento. A gema
deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe
desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem 30
unidades com identificação do produto, marca do fabricante, validade, .data de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 dias a contar;<:Ío ato da entrega.
Quantidade: 1.554

Gerado em: 20/08/2021 09:03:37

Valor Unit.: 18,00

/

Total Item: 27.972,00
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 457.517,23

TOTAL DA PROPOSTA
Quant.: 1

LOTE 1

r

\m: 1

457.517,23
Total: 67.024,12

Num: 007

Unidade: Frasco

Marca: ZERO CAL

Modelo:

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 10
Item: 2

Unidade: Und

Total Item: 21,90

Valor Unit.: 2,19

Marca: REGINA

Modelo:

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Total Item: 5.488,00

Valor Unit.: 8,00

Marca: BONOMILHO

Modelo:

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870

~m: 4

Unidade: Pct

Total Item: 1.894,20

Valor Unit.: 0,66

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: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Total Item: 3.176,32

Valor Unit.: 2,24

Marca: REALEZA

Modelo:

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Total Item: 3.160,00

Valor Unit.: 3,16

Marca: LN SAL

Modelo:

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máximo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:03:49

Total Item: 193,60

Valor Unit.: 0,55

Marca: COQUEI RÓ

~~I

Modelo:
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 84g, 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: 13.190
Item: 8

Total Item: 49.990, 10

Valor Unit.: 3,79

Unidade: Und

Marca: REGINA

Modelo:

0scrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
·. '"'ento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Quantidade: 1.240
Quant.: 1

LOTE 2

Item: 1

Total Item: 3.100,00

Valor Unit.: 2,50

Unidade: Pct

Total: 46.074,25

Num: 096
Marca: YOKI

Modelo:

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Quantidade: 2.127
Item: 2

Total Item: 5.104,80

Valor Unit.: 2,40

Unidade: Pct

Marca: ESTRELA

Modelo:

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Quantidade: 20

Total Item: 61,80

Valor Unit.: 3,09

?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.•.3m: 3

Unidade: Pct

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: 6.237
Item: 4

Total Item: 13.721,40

Valor Unit.: 2,20

Unidade: Pct

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: 5.975
LOTE3

Item: 1

Total Item: 27.186,25

Valor Unit.: 4,55

Quant.: 1
Unidade: Kg

Total: 12.399,76

Num: 087
Marca: IN NATURA

Modelo:

Descrição: BATATA INGLESA: produto deverá apresentar-se com a casca íntegra, consistência firme, livres de

~~:.~ª,,'" fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não podJ'esentar ponto~gados, amassad~

Gerado em: 20/08/2021 09:03:49

f1.Nr;r

2 de 5

i J

l

é\

<tU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
FARIAS BRITO-CE

Item: 2

Total Item: 5.014,16

Valor Unit.: 2,69

Quantidade: 1.864
Unidade: Kg

Marca: IN NATURA

Modelo:

Descrição: CEBOLA BRANCA: De 1ª qualidade, tamanho de médio a grande. O produto deverá apresentar-se com a
casca íntegra, consistência firme, livres de parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá
apresentar brotamentos, pontos estragados, amassados e murchos
Quantidade: 1.681
Item: 3

Valor Unit.: 2,20

Unidade: Kg

Total Item: 3.698,20

Marca: IN NATURA

Modelo:

Descrição: CHUCHU: de 1ª qualidade, in natura, pouca rugosidade, casca sã, tamanho médio, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Quantidade: 790
r~m:

4

Valor Unit.: 1,10

Unidade: Kg

Total Item: 869,00

Marca: 1N NATURA

Modelo:

Descrição: TOMATE: tipos in natura, fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de
maturação, devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas, sem manchas e
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo, com coloração uniforme e brilho.
Quantidade: 1.084
Quant.: 1

LOTE4
Item: 1

Total Item: 2.818,40

Valor Unit.: 2,60

Unidade: Litro

Total: 58.912,28

Num: 013
Marca: MARANGUAPE

Modelo:

Descrição: BEBIDA LÁCTEA: produto pasteurizado, adoçado e com sabor morango, embalagem primária de 1 litro,
com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve conter o número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção municipal, ou
estadual
Quantidade: 3. 798
Item: 2

Unidade: Und

Total Item: 8.583,48

Valor Unit.: 2,26
Modelo:

Marca: ITALAC

Descrição: BEBIDA LÁCTEAS/ LACTOSE: sabor chocolate, embalagem de 200 mi, produto pasteurizado, adoçado e
com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,
~arca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação.
)eve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Quantidade: 300
Item: 3

Unidade: Litro

Total Item: 297,00

Valor Unit.: 0,99
Modelo:

Marca: ITALAC

Descrição: LEITE: pasteurizado (UHT), consistência líquida, cor branca, odor e sabor lácteo suave, característico,
homogeneizado. Embalagem: tetra park de 1L, devendo trazer informações gerais como data de fabricação e validade
de 90 (noventa) dias, peso, procedência, lote e devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da
Agricultura , bem visíveis e claras. Acondicionado em caixa inviolada não devendo apresentar sinais de sujidade,
impurezas, cor não característica, sabor ácido intenso ou problemas na vedação do produto que venham a
comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento.
Quantidade: 16.004
Item: 4

Unidade: Litro

Valor Unit.: 2,85

Total Item: 45.611,40

Marca: ITALAC

Modelo:

Descrição: LEITE S/ LACTOSE: embalagem 1000 mi de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de lactose
conforme legislação, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 mi, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informaçãdnutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agrié'ultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
Quantidade: 100
Gerado em: 20/08/2021 09:03:49

Valor Unit.: 3,10
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Item: 5

Unidade: Lata

Modelo:

Marca: SUPRA SOY

Descrição: LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE ORIGINAL: é uma fórmula em pó à base de proteína isolada de soja,
enriquecida com vitaminas e minerais: mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de
palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de
magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina 86, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina 812,
emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno), açúcar,
maltodextrina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Lata de 300g com validade mínina de 4 meses. Indicado para
crianças a partir de 1 ano, adultos e idosos. É uma opção para quem tem algum tipo de restrição alimentar, como
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância ao glúten.
Quantidade: 280
LOTE 5
r~m:

1

Total Item: 4.110,40. (

Valor Unit.: 14,68
Quant.: 1

Unidade: Pct

Total: 116.960,76

Num: 064
Marca: GOSTOSINHA

V

Modelo:

uescrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044
LOTE6
Item: 1

Total Item: 116.960,76 . (

Valor Unit.: 7,29
Quant.: 1

Unidade: Litro

Total: 140.000,00

Num: 039
Marca: NATURAL

V

Modelo:

Descrição: MEL: produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de
plantas. Características gerais: o mel não pode conter substâncias estranhas à sua composição normal nem ser
adicionado de corretivos de acidez. Pode se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem
espuma superficial. É permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70ºC, desde que seja mantida a sua atividade
enzimática. Deve apresentar aspecto líquido denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio.
Sabor: próprio. É proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de
0ualquer natureza, naturais e sintéticos. O produto não pode conter glúten. Embalagem: acondicionada em potes
_Jásticos ou vidro, resistentes, bem vedados de até 1 Kg. Deverá apresentar selo de certificação Orgânica e Selo de
Inspeção. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.
Quantidade: 7.000
LOTE7
Item: 1

Valor Unit.: 20,00
Quant.: 1

Unidade: Bdj

Num: 096
Marca: REGINA

Total Item: 140.000,00

/

Total: 16.146,06

V

Modelo:

Descrição: OVO: produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, marrom ou branco. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, não trincada, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, que comprometam o consumo e o armazenamento. A gema
deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe
desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem 30
unidades com identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 dias a contéUdo ato da entrega.
Quantidade: 1.554

Gerado em: 20/08/2021 09:03:49

Valor Unit.: 10,39
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 183.984,88

TOTAL DA PROPOSTA

183.984,88

Quant.: 1

LOTE 1

Total: 67.024,12

Num: 040

Unidade: Frasco

Marca: MARATA

Modelo:

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 1O
Item: 2

Unidade: Und

Valor Unit.: 2,19

Marca: IN NATURA

Total Item: 21,90
Modelo:

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Valor Unit.: 8,00

Marca: VITAMILHO

Total Item: 5.488,00
Modelo:

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870

("""1m: 4

Unidade: Pct

Valor Unit.: 0,66

Marca: PEDILETO

Total Item: 1.894,20
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: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Total Item: 3.176,32

Valor Unit.: 2,24

Marca: REALEZA

Modelo:

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Total Item: 3.160,00

Valor Unit.: 3, 16

Marca: CAMPEÃO

Modelo:

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máximo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:03:56

Valor Unit.: 0,55

Marca: 88

Total Item: 193,60
Modelo:
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 84g, 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: 13.190
Item: 8

Valor Unit.: 3,79

Unidade: Und

Total Item: 49.990,10

Marca: MARATA

Modelo:

r"~scrição:

VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
...;ento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Quantidade: 1.240
LOTE 5
Item: 1

Valor Unit.: 2,50
Quant.: 1

Unidade: Pct

Total Item: 3.100,00
Total: 116.960,76

Num: 058
Marca: FORT BOI

Modelo:

Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044

Valor Unit.: 7,29

f

Í

Total Item: 116.960,76
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO ,
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 305.117,47

TOTAL DA PROPOSTA
LOTE1

r'Jm: 1

305.117,47J

Quant.: 1

Total: 67.024,12

Num: 050

Unidade: Frasco

Marca: MARATÁ

Modelo: MARATÁ

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 1O
Item: 2

Unidade: Und

Valor Unit.: 2,19

Total Item: 21,90

Marca: IMPERIAL

Modelo: IMPERIAL

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Valor Unit.: 8,00

Total Item: 5.488,00

Marca: PANELAÇO

Modelo: PANELAÇO

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870
Unidade: Pct

Valor Unit.: 0,66

Total Item: 1.894,20

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 500g.
Quantidade: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Valor Unit.: 2,24

Total Item: 3.176,32

Marca: SORA

Modelo: SORA

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Valor Unit.: 3,16

Total Item: 3.160,00

Marca: PATUSCO

Modelo: PATUSCO

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máxirpb 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
/
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:04:04

Valor Unit.: 0,55
Marca: PALMEIRA
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Item: 193,60
Modelo: PALMEIRA
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 84g, 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: 13.190
Item: 8

Valor Unit.: 3,79

Unidade: Und

Total Item: 49.990,10

Marca: MARATÁ

Modelo: MARATÁ

r1escrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
_,ento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Quantidade: 1.240
LOTE 2
Item: 1

Valor Unit.: 2,50
Quant.: 1

Unidade: Pct

Total Item: 3.100,00
Total: 46.074,25

Num: 082
Modelo: APTI

Marca: APTI

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Quantidade: 2.127
Item: 2

Valor Unit.: 2,40

Unidade: Pct

Total Item: 5.104,80

Marca: CLUB SOCIAL

Modelo: CLUB SOCIAL

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Quantidade:20

,tem: 3

Total Item: 61,80

Valor Unit.: 3,09

Unidade: Pct

Marca: PELAGGIO

Modelo: PELAGGIO

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

Item: 4

Total Item: 13.721,40

Valor Unit.: 2,20

Quantidade: 6.237
Unidade: Pct

Marca: RENOPAN

Modelo: RENOPAN

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: 5.975
LOTE4
Item: 1

Total Item: 27.186,25

Valor Unit.: 4,55
Quant.: 1

Unidade: Litro

Gerado em: 20/08/2021 09:04:04

Num: 047
Marca: SERVE BEM

Total: 58.912,28

Í
Modelo: SERVE BEM
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Descrição: BEBIDA LÁCTEA: produto pasteurizado, adoçado e com sabor morango, embalagem primária de 1 litro,
com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve conter o número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção municipal, ou
estadual
Quantidade: 3. 798
Item: 2

Total Item: 8.583,48

Valor Unit.: 2,26

Unidade: Und

Marca: ITALAKINHO

Modelo: ITALAKINHO

Descrição: BEBIDA LÁCTEAS/ LACTOSE: sabor chocolate, embalagem de 200 mi, produto pasteurizado, adoçado e
com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação.
Deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
0uantidade: 300
Item: 3

Total Item: 297,00

Valor Unit.: 0,99

Unidade: Litro

Marca: JAGUARIBE

Modelo: JAGUARIBE

Descrição: LEITE: pasteurizado (UHT), consistência líquida, cor branca, odor e sabor lácteo suave, característico,
homogeneizado. Embalagem: tetra park de 1L, devendo trazer informações gerais como data de fabricação e validade
de 90 (noventa) dias, peso, procedência, lote e devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da
Agricultura , bem visíveis e claras. Acondicionado em caixa inviolada não devendo apresentar sinais de sujidade,
impurezas, cor não característica, sabor ácido intenso ou problemas na vedação do produto que venham a
comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento.
Quantidade: 16.004
Item: 4

Valor Unit.: 2,85

Unidade: Litro

Total Item: 45.611,40

Marca: BETÂNIA

Modelo: BETÂNIA

Descrição: LEITE S/ LACTOSE: embalagem 1000 mi de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de lactose
conforme legislação, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 mi, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
Quantidade: 100
Item: 5

r1'

Total Item: 310,00

Valor Unit.: 3,10

Unidade: Lata

Marca: SUPRA SOY

Modelo: SUPRA SOY

.Jescrição: LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE ORIGINAL: é uma fórmula em pó à base de proteína isolada de soja,
enriquecida com vitaminas e minerais: mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de
palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de
magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina B6, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12,
emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno), açúcar,
maltodextrina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Lata de 300g com validade mínina de 4 meses. Indicado para
crianças a partir de 1 ano, adultos e idosos. É uma opção para quem tem algum tipo de restrição alimentar, como
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância ao glúten.
Quantidade: 280
LOTES

Item: 1

Valor Unit.: 14,68

Quant.: 1
Unidade: Pct

Total Item: 4.110,40 (
Total: 116.960,76

Num: 045
Marca: FORTBOI

V

Modelo: FORTBOI

Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajos9; Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exjgido na legislação), cartilagem e aponervose;
~·
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasita$, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validadefíniá de 30 (trinta) dias a partir da data de entre~o
produto.
~
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Quant.: 1

LOTE7
Item: 1

Total Item: 116.960,76 ~

Valor Unit.: 7,29

Quantidade: 16.044

Unidade: Bdj

Total: 16.146,06

Num: 024
Marca: SÃO JOSÉ

Modelo: SÃO JOSÉ

Descrição: OVO: produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, marrom ou branco. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, não trincada, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, que comprometam o consumo e o armazenamento. A gema
deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe
desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem 30
unidades com identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 dias a contar do at9,da entrega.
Quantidade: 1.554

Gerado em: 20/08/2021 09:04:04

Valor Unit.: 10,39

'
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Total Item: 16.146,06
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO ,
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAUJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14:16:50

TOTAL DO PROCESSO: 781.491,74

TOTAL DA PROPOSTA
LOTE 1

( )m: 1

781.491,74

Quant.: 1

Total: 367.147,24

Num: 090

Unidade: Frasco

Modelo: 21,70

Marca: marata

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 1O
ltem:2

Unidade: Und

Valor Unit.: 2, 17

Total Item: 21,70
Modelo: 5481, 14

Marca: lissa

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Valor Unit.: 7,99

Total Item: 5.481, 14

Marca: santa cjara

Modelo: 1865,50

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870

í'tem: 4

Unidade: Pct

Valor Unit.: 0,65

Total Item: 1.865,50

Marca: pileggio

Modelo: 3.176,32

Descrição: MACARRÃO: do tipo espaguete, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade;
enriquecido com ferro e ácido fálico, embalagem resistente e em embalagem de 500g.
Quantidade: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Valor Unit.: 2,24

Total Item: 3.176,32

Marca: real max

Modelo: 3.150,00

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Valor Unit.: 3,15

Total Item: 3.150,00

Marca: miramra

Modelo: 189,00

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparejlte contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máf<ímo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
/
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:04:11

Valor Unit.: 0,54
Marca: 88

/
Modelo: 49.462,50
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 84g, 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: 13.190
Item: 8

Valor Unit.: 3,75

Unidade: Und

Total Item: 49.462,50

Marca: marata

Modelo: 3.185,00

("""\escrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
..;ento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Quantidade: 1.240
LOTE 2
Item: 1

Valor Unit.: 245,00
Quant.: 1

Unidade: Pct

Total Item: 303.800,00

J

Total: 50.763,30

Num: 003
Marca: naturale

Modelo: 5.104,80

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Quantidade: 2.127
Item: 2

Valor Unit.: 2,40

Unidade: Pct

Total Item: 5.104,80

Marca: club social

Modelo: 60,00

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Valor Unit.: 3,00

Quantidade: 20

.tem: 3

Unidade: Pct

Total Item: 60,00

Marca: estrela

Modelo: 18. 711,00

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: 6.237
Item: 4

Valor Unit.: 3,00

Unidade: Pct

Total Item: 18. 711,00

Marca: panevita

Modelo: 26.887,50

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: 5.975
LOTE 3
Item: 1

Total Item: 26.887,50

Valor UnH.: 4,50
Quant.: 1

Unidade: Kg

Num: 001
Marca: flv original

Total: 15.456,72

/

Modelo: 4.995,52

Descrição: BATATA INGLESA: produto deverá apresentar-seco a casca íntegra, consistência firme, livres de
parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poder, apresentar pontos estragados, amassados~
murchos.

~~
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Valor Unit.: 2,68

Quantidade: 1.864
Item: 2

Unidade: Kg

Total Item: 4.995,52

Marca: flv

Modelo: 3.398,20

Descrição: CEBOLA BRANCA: De 1ª qualidade, tamanho de médio a grande. O produto deverá apresentar-se com a
casca íntegra, consistência firme, livres de parasitas, fungos, umidade ou fragmentos estranhos. Não poderá
apresentar brotamentos, pontos estragados, amassados e murchos
Valor Unit.: 2,20

Quantidade: 1.681
Item: 3

Unidade: Kg

Total Item: 3.698,20

Marca: flv

Modelo: 1.343,00

Descrição: CHUCHU: de 1ª qualidade, in natura, pouca rugosidade, casca sã, tamanho médio, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
Quantidade: 790
r-'~m:4

Total Item: 1.343,00

Valor Unit.: 1,70

Unidade: Kg

Marca: flv tomi

Modelo: 5.430,00

Descrição: TOMATE: tipos in natura, fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de
maturação, devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas, sem manchas e
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo, com coloração uniforme e brilho.
Valor Unit.: 5,00

Quantidade: 1.084
Quant.: 1

LOTE4

Item: 1

Unidade: Litro

Total Item: 5.420,00
Total: n.456,88

Num: 011
Marca: vitamil

Modelo: 8.583,48

Descrição: BEBIDA LÁCTEA: produto pasteurizado, adoçado e com sabor morango, embalagem primária de 1 litro,
com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve conter o número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção municipal, ou
estadual
Quantidade: 3.798
Item: 2

Unidade: Und

Valor Unit.: 2,26

Marca: jaguribe

Total Item: 8.583,48
Modelo: 297,00

Descrição: BEBIDA LÁCTEA S/ LACTOSE: sabor chocolate, embalagem de 200 mi, produto pasteurizado, adoçado e
com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional,
~arca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação.
Deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Quantidade: 300
Item: 3

Unidade: Litro

Total Item: 297,00

Valor Unit.: 0,99

Marca: elege

Modelo: 64.016,00

Descrição: LEITE: pasteurizado (UHT), consistência líquida, cor branca, odor e sabor lácteo suave, característico,
homogeneizado. Embalagem: tetra park de 1L, devendo trazer informações gerais como data de fabricação e validade
de 90 (noventa) dias, peso, procedência, lote e devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da
Agricultura , bem visíveis e claras. Acondicionado em caixa inviolada não devendo apresentar sinais de sujidade,
impurezas, cor não característica, sabor ácido intenso ou problemas na vedação do produto que venham a
comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento.
Quantidade: 16.004
ltem:4

Unidade: Litro

Total Item: 64.016,00

Valor Unit.: 4,00

Marca: betania

Modelo: 450,00

Descrição: LEITE S/ LACTOSE: embalagem 1000 mi de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de lactose
conforme legislação, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 mi, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultu ,àfSIF/DIPOA e carimbo de inspeção
Quantidade: 100
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Valor Unit.: 4,50

Total Item: 450,00
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Item: 5

Unidade: Lata

Marca: soy

Modelo: 4.110,40

Descrição: LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE ORIGINAL: é uma fórmula em pó à base de proteína isolada de soja,
enriquecida com vitaminas e minerais: mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de
palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de
magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, riboflavina, vitamina A,
niacinamida, vitamina B6, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12,
emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno), açúcar,
maltodextrina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Lata de 300g com validade mínina de 4 meses. Indicado para
crianças a partir de 1 ano, adultos e idosos. É uma opção para quem tem algum tipo de restrição alimentar, como
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância ao glúten.
Quantidade: 280
LOTE 5
r~m:

1

Valor Unit.: 14,68

Quant.: 1
Unidade: Pct

Total Item: 4.110,40
Total: 115.516,80

Num: 086
Marca: triboi

Modelo: 115.516,80

L)escrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044
Quant.: 1

LOTES

Item: 1

Valor Unit.: 7,20

Unidade: Litro

Total Item: 115.516,80
Total: 139.300,00

Num: 005
Marca: minamel

Modelo: 139.300,00

Descrição: MEL: produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de
plantas. Características gerais: o mel não pode conter substâncias estranhas à sua composição normal nem ser
adicionado de corret~vos de acidez. Pode se apresentar parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização nem
espuma superficial. E permitido o aquecimento do mel até o máximo de 70ºC, desde que seja mantida a sua atividade
enzimática. Dev§l apresentar aspecto líquido denso. Cor: levemente amarelada a castanho escura. Cheiro: próprio.
Sabor: próprio. E proibida a adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservadores e edulcorantes de
(\qualquer natureza, naturais e sintéticos. O produto não pode conter glúten. Embalagem: acondicionada em potes
!
."lásticos ou vidro, resistentes, bem vedados de até 1 Kg. Deverá apresentar selo de certificação Orgânica e Selo de
Inspeção. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias.
Quantidade: 7.000
LOTE7

Item: 1

Total Item: 139.300,00

Valor Unit.: 19,90

Quant.: 1
Unidade: Bdj

Total: 15.850,80

Num: 010
Marca: avine

Modelo: 15.850,80

Descrição: OVO: produto fresco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, marrom ou branco. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor característico, casca lisa, não trincada, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão e fungos, que comprometam o consumo e o armazenamento. A gema
deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe
desenvolvido. A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. Acondicionado em embalagem resistente de papelão, plástico ou)sopor. Contendo na embalagem 30
unidades com identificação do produto, marca do fabricante, validade, d?,ta de embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente. Validade mínima de 20 dias a contar dQ' ato da entrega.
Quantidade: 1.554

Gerado em: 20/08/2021 09:04:11

Valor Unit.: 10,20

J

Total Item: 15.850,80
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE
PREGÃO ELETRÔNICO N9 2021.08.06.1
Processo Administrativo Nº 2021.08.06-0001
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: TIAGO DE ARAÚJO LEITE
Data de Publicação: 10/08/2021 14: 16:50

TOTAL DO PROCESSO: 230.059,13

TOTAL DA PROPOSTA

230.059,13

Quant.: 1

LOTE1

Total: 67.024,12

Num: 016

Unidade: Frasco

Marca: MARATA

Modelo:

Descrição: ADOÇANTE: Sacarina sódica ou similar, em líquido transparente. Embalagem de 100 mi, com bico dosador.
Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade restante na entrega de,
no mínimo, um ano.
Quantidade: 1O
Item: 2

Unidade: Und

Total Item: 21,90

Valor Unit.: 2, 19

Marca: IN NATURA

Modelo:

Descrição: ALHO: branco (pasta), embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 06
(seis) meses.
Quantidade: 686
Item: 3

Unidade: Pct

Total Item: 5.488,00

Valor Unit.: 8,00

Marca: VITAMILHO

Modelo:

Descrição: COLORIFÍCO: produto a base de farinha de milho e urucum, em pó, homogêneo, de coloração vermelho
intenso. Embalagem: intacta, condicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1OOg. Não deve
apresentar sujidade, umidade ou bolor. Com produção de no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data de
entrega
Quantidade: 2.870

~Item: 4

Unidade: Pct

Total Item: 1.894,20

Valor Unit.: 0,66

Marca: PELAGIO

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: 1.418
Item: 5

Unidade: Pct

Total Item: 3.176,32

Valor Unit.: 2,24

Marca: REALEZA

Modelo:

Descrição: PROTEÍNA DE SOJA: proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade
permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes:
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.
Quantidade: 1.000
Item: 6

Unidade: Kg

Total Item: 3.160,00

Valor Unit.: 3,16

Marca: SALMONETE

Modelo:

Descrição: SAL: refinado, iodado. Características: não deve apresentar sujidade, umidade ou misturas inadequadas.
Embalagem: intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente contendo 1Kg de peso líquido. Na
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento de no máximo 30 (trinta) dias e validade de com mínimo
de 11 meses.
Quantidade: 352
Item: 7

Unidade: Lata

Gerado em: 20/08/2021 09:04:19

Total Item: 193,60

Valor Unit.: 0,55

Marca: 88

Modelo:
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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL: latas de peso líquido de 125g e peso
drenado de 84g. 1ª 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 84g, 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: 13.190
Item: 8

Valor Unit.: 3,79

Unidade: Und

Total Item: 49.990,10

Marca: MINHOTO

Modelo:

0scrição: VINAGRE: fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto
....ento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com
750ml
Quantidade: 1.240
LOTE 2
Item: 1

Valor Unit.: 2,50
Quant.: 1

Unidade: Pct

Total Item: 3.100,00
Num: 063

Marca: YOKI

Total: 46.074,25
Modelo:

Descrição: AVEIA: Farinha de aveia enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem mínima de 200g. Validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega do produto.
Valor Unit.: 2,40

Quantidade: 2.127
Item: 2

Unidade: Pct

Total Item: 5.104,80

Marca: CLUB SOCIAL

Modelo:

Descrição: BISCOITO INTEGRAL: biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal
e fermentos químicos: fosfafato monocálcio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônia. Contém trigo. Deverá
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04
(quatro) meses.
Quantidade: 20

Valor Unit.: 3,09

Total Item: 61,80

~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

· .cem: 3

Unidade: Pct

Marca: PELAGIO

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
Valor Unit.: 2,20

Quantidade: 6.237
Item: 4

Unidade: Pct

Total Item: 13.721,40

Marca: PANE VITA

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: 5.975
LOTE 5
Item: 1

Total Item: 27.186,2~

Valor Unit.: 4,55
Quant.: 1

Unidade: Pct

Gerado em: 20/08/2021 09:04:19

Total: 116.960,76

Num: 079

Marca: FOR;;

Modelo:
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Descrição: CARNE MOÍDA BOVINA: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, à
vácuo, peso líquido de 500g, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto não pegajoso. Proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção sanitária. Isento de: excesso de gordura (teor máximo exigido na legislação), cartilagem e aponervose;
coloração arroxeada ou esverdeada, odor desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Com degelo não superior a 20%. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.
Quantidade: 16.044

Gerado em: 20/08/2021 09:04:19

Valor Unit.: 7,29

/

Total Item: 116.960,76
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