
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N° 0801.0112021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 635.227,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 635.227,80 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 061 	 Total: 137.978,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: duboi 	 Modelo: PRODUTO NACIONAL 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 097 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: duboi 	 Modelo: PRODUTO NACIONAL 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 027 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: bonasa 	 Modelo: PRODUTO NACIONAL 

• Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.0112021 
Processo Administrativo N° 0801.0112021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.139.048,80 

.

TOTAL DA PROPOSTA 1.139.048,80 

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 001 Total: 41.276,00 

Item: 1 Unidade: KG Marca: AGROVALE Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 035 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CAMIL 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade. 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 048 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CÉLIA 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 088 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: KIKOS 	 Modelo: 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 071 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: KIKOS 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 054 	 Total: 137.978,40 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FORTBOI 	 Modelo: 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 018 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FORTBOI 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 098 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MARATÁ 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 045 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DONA DÊ 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 035 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: COPACOL 	 Modelo: 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Praticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 004 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: NESTLÉ 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g11OOg do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 
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LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 028 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SUPRA SOY 	 Modelo: 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina 132(riboflavina), vitamina A, vitamina 133(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 139(ácido fálico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 049 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: FORTALEZA 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÂO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 . 	Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 025 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOYA 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 077 	 Total 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: PATUSCO 	 Modelo: 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11101/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 2.014.579,20 

.

TOTAL DA PROPOSTA 2.014.579,20 

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 038 Total: 64.666,00 

Item: 1 Unidade: UND Marca: JASMINE Modelo: 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 10,43 	 Total Item: 64.666,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 032 	 Total: 48.560,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: FORPAN 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 4,00 	 Total Item: 48.560,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 041 	 Total: 3.665,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: RAMPINELE 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 7,33 	 Total Item: 3.665,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 072 	 Total: 95.658,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CAXANGA 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 6,42 	 Total Item: 95.658,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 092 	 Total: 65.500,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILETO 	 Modelo: 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,00 	 Total Item: 65.500,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 009 	 Total: 65.500,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BONSABOR 	 Modelo: 
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Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,00 	 Total Item: 65.500,00 

LOTE 8 	 Quant.:1 	 Num: 032 	 Total: 248.338,20 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: LAREDO 	 Modelo: 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

1 Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 21,67 	 Total Item: 248.338,20 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 098 	 Total: 496.561,80 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DUBOI 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 43,33 	 Total Item: 496.561,80 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 031 	 Total: 18.700,00 

Item:1 	Unidade: UND 	 Marca: MARATA 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,00 	 Total Item: 18.700,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 046 	 Total: 116.556,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: PRECINHO 	 Modelo: 

.

Descrição: FEIJAO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 8,83 	 Total Item: 116.556,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 088 	 Total: 191.038,20 

Item:1 	Unidade: Kg 	 Marca: AURORA 	 Modelo: 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Ind ustrializad ores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 16,67 	 Total Item: 191.038,20 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 045 	 Total: 442.000,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: 
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Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
alurninizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 32,50 	 Total Item: 442.000,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 074 	 Total: 11.165,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18gI10Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,33 	 Total Item: 11.165,00 

LOTE 16 	Quant.:1 	 Num: 085 	 Total: 14.585,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SUPRASOY 	 Modelo: 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina 132(riboflavina), vitamina A, vitamina 133(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 139(ácido fólico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 29,17 	 Total Item: 14.585,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 009 	 Total: 63.336,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BRANDINI 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 3,77 	 Total Item: 63.336,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 046 	 Total: 68.750,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOYA 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 12,50 	 Total Item: 68.750,00 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 766.331,00 

TOTAL DA PROPOSTA 	 766.331,00 
LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 077 	 Total: 21.700,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: QUAKER 	 Modelo: QUAKER 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 5009. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 3,50 	 Total Item: 21.700,00 
LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 067 	 Total: 38.241,00 
Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: AGROVALE 	 Modelo: AGROVALE 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,15 	 Total Item: 38.241,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 095 	 Total: 2.450,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: SADIO 	 Modelo: SADIO 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 

S intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,90 	 Total Item: 2.450,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 69.285,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALENGO 	 Modelo: REALENGO 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,65 	 Total Item: 69.285,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 017 	 Total: 2.000,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: PREDILLETO 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,00 	 Total Item: 2.000,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 028 	 Total: 53.055,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: PREDILLETO 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,05 	 Total Item: 53.055,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 063 	 Total: 64.190,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: PREDILLETO 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,90 	 Total Item: 64.190,00 

LOTE 10 	 Quant.: 1 	 Num: 062 	 Total: 6.050,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: BRASIL 	 Modelo: BRASIL 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 12,10 	 Total Rem: 6.050,00 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 004 	 Total: 22.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MARATÁ 	 Modelo: MARATÁ 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30k9. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,40 	 Total Item: 22.440,00 

LOTE 12 	 Quant.: 1 	 Num: 027 	 Total: 81.840,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DONA DÊ 	 Modelo: DONA DÊ 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 

.

terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 Valor Unit.: 6,20 Total Item: 81.840,00 

LOTE 14 	 Quant.: 1 	 Num: 046 	 Total: 292.400,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BOM DO LEITE 	 Modelo: BOM DO LEITE 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,50 	 Total Item: 292.400,00 

LOTE 17 Quant.:1 	 Num: 092 	 Total: 63.8400 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: PREDILLETO 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 3,80 	 Total Item: 63.840,00 

LOTE 18 	 Qua nt 1 	 Num 088 	 Total: 46 750, 00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SINHÁ 	 Modelo: SINHA 
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Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,50 	 Total Item: 46.750,00 

LOTE 19 	 Quant.: 1 	 Num: 033 	 Total: 2.090,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CAMPEÃO 	 Modelo: CAMPEÃO 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 0,95 	 Total Item: 2.090,00 

. 

. 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N° 0801.0112021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.474.657,00 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.474.657,00 

LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 064 	 Total: 38.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: quaker 	 Modelo: 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,20 	 Total Item: 38.440,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 053 	 Total: 40.669,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: realeza 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,35 	 Total Item: 40.669,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 052 	 Total: 2.450,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: realeza 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,90 	 Total Item: 2.450,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 070 	 Total: 71.520,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: realeza 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,80 	 Total Item: 71.520,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 005 	 Total: 2.040,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: estrela 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,08 	 Total Item: 2.040,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 047 	 Total: 60.915,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: estrela 	 Modelo: 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,65 	 Total Item: 60.915,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 025 	 Total: 68.120,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: estrela 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,20 	 Total Item: 68.120,00 

LOTE 8 	 Quanti 	 Num: 055 	 Total: 137.520,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: dubol 	 Modelo: 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,00 	 Total Item: 137.520,00 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 072 	 Total: 328.329,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: duboi 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,65 	 Total Item: 328.329,00 

LOTE 10 	 Quant.: 1 	 Num: 094 	 Total: 6.550,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: zero cal 	 Modelo: 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,10 	 Total Item: 6.550,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 065 	 Total: 23.375,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: realeza 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,50 	 Total Item: 23.375,00 

LOTE 12 	 Quant.: 1 	 Num: 063 	 Total: 83.820,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: realeza 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,35 	 Total Item: 83.820,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 060 	 Total: 167.889,00 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: aurora 	 Modelo 

Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,65 	 Total Item: 167.889,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 030 	 Total: 293.760,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: bom do leite 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,60 	 Total Item: 293.760,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 049 	 Total: 9.225,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: bom do leite 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g/10Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci mento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,45 	 Total Item: 9.225,00 

LOTE 16 	 Quant.: 1 	 Num: 034 	 Total: 11.250,00 

• Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: bom do leite 	 Modelo: 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina B9(ácido fálico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,50 	 Total Item: 11.250,00 

LOTE 17 	 Quant.: 1 	 Num: 077 	 Total: 75.600,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: estrela 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,50 	 Total Item: 75.600,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 030 	 Total: 48.675,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: soya 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da da de entrega. 
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,85 
	

Total Item: 48.675,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 4.510,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: sol mar 	 Modelo: 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,05 	 Total (tem: 4.510,00 

. 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0801.0112021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/0112021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.480.806,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.480.806,80 

LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 027 	 Total: 38.688,00 

W Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: NESTLÉ 	 Modelo: 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 5009. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 003 	 Total: 41.276,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: FORPAN 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 088 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: ACHEI 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 030 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: ACHEI 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 070 	 Total: 2.050,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: VOVÓ CLARA 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,10 	 Total Item: 2.050,00 

LOTE 6 Quant1 	 Num: 057 	 Total: 6 1 .570,00  

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 067 	 Total: 68.644,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 046 	 Total: 137.978,40 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DUBOI 	 Modelo: 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com rio máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 042 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DUBOI 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 026 	 Total: 6.580,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: LINEA 	 Modelo: 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 079 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: DONA CLARA 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 1 01k a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 078 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: KÉKÉ 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 024 	 Total: 168.462,00 

j45  

Gerado em: 28101/2021 09:10:12 	 / / 	
2 de 4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: BONASA 	 Modelo: 

Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 
Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 
LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 294.440,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBÉ 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 015 	 Total: 9.235,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBÉ 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g110Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci mento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 006 	 Total: 11.265,00 

. Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOYMILKE 	 Modelo: 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflav,na), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 139(ácido fólico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 093 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BONSABOR 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 005 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 
	

Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 054 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CAVALINHO 	 Modelo: 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0801.0112021 
Processo Administrativo N° 0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.533.011,40 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.533.011,40 

S LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 032 	 Total: 38.688,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: YOKI 	 Modelo: YOKI 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 	 Quant.: 1 	 Num: 081 	 Total: 411.276,0õ 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: OLHO DAGUA 	 Modelo: OLHO DAGUA 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 029 	 Total: 2.650,00 

Item: 1 	- Unidade: Kg 	 Marca: PANELACO 	 Modelo: PANELACO 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 

• contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 5,30 	 Total Item: 2.650,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 099 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FORTUNATO 	 Modelo: FORTUNATO 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 - 	Total Item: 71.669,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 072 	 Total: 61.570,00 

Rem: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: PREDILLETO 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 007 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: PREDILLETO 

142 

Gerado em: 28/0112021 09:10:24 
	 1 de 4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 
LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 021 	 Total: 178.776,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CAMARA 	 Modelo: CÂMARA 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 15,60 	 Total Item: 178.776,00 
LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 063 	 Total: 328.787,40 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIBOI 	 Modelo: FRIBOI 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 10 	 Quant.: 1 	 Num: 009 	 Total: 6.580,00 
Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: MARATA 	 Modelo: MARATA 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800m9 e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 096 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: NOVOMILHO 	 Modelo: NOVOMILHO 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 091 	 Total: 89.760,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DA CASA 	 Modelo: DA CASA 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,80 	 Total Item: 89.760,00 

LOTE 13 	 Quant.: 1 	 Num: 012 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MR FRANGO 	 Modelo: MR FRANGO 
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Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 082 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BETANIA 	 Modelo: BETANIA 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 058 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: ITAMBE 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g110Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci mento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 088 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: 50Y+ 	 Modelo: SOY+ 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
• Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malta dextrina, vitaminas e minerais: 

cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina B9(ácido fólico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 047 	 Total: 84.000,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: PREDILLETO 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 5,00 	 Total Item: 84.000,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 055 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: ABC 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 
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LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 010 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: NOTA 10 	 Modelo: NOTA 10 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 

. 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.139.048,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.139.048,80 
LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 008 	 Total: 41.276,00 
Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: agrovale 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 074 	 Total: 2.465,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: realeza 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 002 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: cjinês 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 089 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: estrela 	 Modelo: 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 078 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: estrela 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 ,.-..< 	
Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 036 	 Total 137.978,40 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: fort boi 	 Modelo 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente.e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 . 	Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 028 	 Total: 328.787,40 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: fort boi 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 052 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: maratá 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 1 0k a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 030 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: kicaldo 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 007 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: copacol 	 Modelo: 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: nestlé 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g/100g do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 
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LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 039 	 Total: 11.265,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: supra soy 	 Modelo: 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina 132(riboflavina), vitamina A, vitamina 133(niacina), 
vitamina 136(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 139(ácido fálico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: brandini 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 036 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: soya 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	 Quant.: 1 	 Num: 078 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: salmonete 	 Modelo: 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0801.0112021 
Processo Administrativo N° 0801.0112021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.480.806,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.480.806,80 

• LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 061 	 Total: 38.688,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: NATURAL LIFE 	 Modelo: UND 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 004 	 Total: 41.276,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: ESTRELA 	 Modelo: UND 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 009 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: URBANO 	 Modelo: UND 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 015 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: ZILMAR 	 Modelo: UND 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 047 	 Total: 2.050,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: OSHO 	 Modelo: UND 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,10 	 Total Item: 2.050,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 033 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: UND 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutriciorial, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 005 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: UND 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 040 	 Total: 137.978,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIBOI 	 Modelo: UND 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 041 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MINERVA 	 Modelo: UND 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 10 	 Quant.: 1 	 Num: 002 	 Total: 6.580,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: GOLD 	 Modelo: UND 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 088 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: NORDESTINO 	 Modelo: UND 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 036 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DONA DE 	 Modelo: UND 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 036 	 Total: 168.462,00 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: PERDIGÃO 	 Modelo: UND 

Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de córte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/lndustrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 002 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: UND 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 090 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: UND 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pá de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g110Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 001 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PROBENE 	 Modelo: UND 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferrovitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina B9(ácido fálico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 043 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: DONA BENTA 	 Modelo: UND 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 053 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: UND 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 022 	 Total: 4.620,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: PIRAMIDE 	 Modelo: UND 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 

. 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.478.756,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.478756,80 
LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 049 	 Total: 38.688,00 

W Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: YOKI 	 Modelo: YOKI 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 050 	 Total: 41.276,00 
Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: granelli 	 Modelo: granelli 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 008 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: urbano 	 Modelo: urbano 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 009 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: kika 	 Modelo: kika 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total tem: 71.669,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 026 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: predileto 	 Modelo: predileto 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total tem: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 079 	 Total 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: predileto 	 Modelo: predileto 
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Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 004 	 Total: 137.978,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: laredo 	 Modelo: laredo 	-- 	 - 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quanti 	 Num: 003 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: friboi 	 Modelo: friboi 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 056 	 Total: 6.580,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: zerocal 	 Modelo: zerocal 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 045 	 Total: 23.749,00 

ltem:1 	Unidade: UND 	 Marca: nordestino 	 Modelo: nordestino 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 057 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: bda 	 Modelo: bda 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 002 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: lar 	 Modelo: lar 
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Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiénicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	 Quant.: 1 	 Num: 010 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BOMDULEITE 	 Modelo: BOMDULEITE 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	 Quant.: 1 	 Num: 042 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: NESTLÊ 	 Modelo: NESTLÉ 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g/10Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci mento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 074 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SUPRASOY 	 Modelo: SUPRASOY 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina B9(ácido fólico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 052 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILETO 	 Modelo: PREDILETO 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	 Quant.: 1 	 Num: 083 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: ABC 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 - 	Total Item: 48.840,00 
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LOTE 19 	 Quant.: 1 	 Num: 030 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: PIRAMIDE 	 Modelo: PIRAMIDE 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 

1 

. 

4 de 4 
Gerado em: 28/0112021 09:12:29 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0801.0112021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.480.806,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.480.806,80 

. LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 088 	 Total: 38.688,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: QUAKER 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 021 	 Total: 41.276,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: KITUT 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 094 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: URBANO 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 034 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALENGO 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 097 	 Total: 2.050,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: DA CASA 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,10 	 Total Item: 2.050,00 

LOTE 6 - 	Quant.: 1 	 Num: 046 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ESTRELA 	 Modelo: manufaturado nacional 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 
Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 028 	 Total: 68.6440 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILETO 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 137.978,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: GOSTOSINHA 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 081 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIBAL 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 6.580,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: PANELAÇO 	 Modelo: manufaturado nacional 

• Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800m9 e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 036 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MARATÁ 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 003 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: SUPERTOZZO 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 069 	 Total: 168.462,00 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REGINA 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Eiaboradores/lndustrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 024 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: CCGL 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
alurninizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substânáias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 026 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: SOY+ 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g/10Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 087 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: SOY 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina B9(ácido fólico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11 .265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 079 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: LILI 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	 Quant.: 1 	 Num: 019 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: abe 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	 Quanti 	 Num: 071 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MAR E SOL 	 Modelo: manufaturado nacional 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/0112021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.480.806,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.480.806,80 
LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 053 	 Total: 38.688,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Vitão 	 Modelo: Vitão 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 070 	 Total: 41.276,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: Realeza 	 Modelo: Realeza 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 055 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Realeza 	 Modelo: Realeza 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 

• contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 079 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Realeza 	 Modelo: Realeza 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 076 	 Total: 2.050,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Osho 	 Modelo: Osho 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,10 	 Total Item: 2.050,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 029 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Estrela 	 Modelo: Estrela 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 
Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 061 	 . 	 Total: 68.644,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Estrela 	 Modelo: Estrela 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num. 005 	 Total: 137.978,40 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Camara 	 Modelo: Camara 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 016 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Friboi 	 Modelo: Friboi 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 061 	 Total: 6.580,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: Zero Cal 	 Modelo: Zero cal 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 035 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Maratá 	 Modelo: Maratá 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 010 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Realeza 	 Modelo: Realeza 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 032 	 Total: 168.462,00 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Frango Rico 	 Modelo: Frango Rico 

Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	- 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	 Quant.: 1 	 Num: 083 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Itambé 	 Modelo: Itambé 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
alurninizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	 Quant.: 1 	 Num: 095 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Nestlê 	 Modelo: Nestlê 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g/10Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 051 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Supra Soy 	 Modelo: Supra Soy 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 89(ácido fólico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 Valor Unit.: 22,53 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 089 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Brandini 	 Modelo: Brandini 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	 Quant.: 1 	 Num: 090 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Soya 	 Modelo: Soya 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	 Quant.: 1 	 Num: 045 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Master 	 Modelo: Master 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade,. com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.472.909,00 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.472.909,00 
LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 007 	 Total: 38.440,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: YOKI 	 Modelo: GENERO 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,20 	 Total Item: 38.440,00 
LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 011 	 Total: 38.848,00 
Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: SAMUKA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,20 	 Total Item: 38.848,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 015 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CAMIL 	 Modelo: GENERO 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 013 	 Total: 71.520,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: EMOÇÕES 	 Modelo: GENERO 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,80 	 Total Item: 71.520,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 040 	 Total: 2.050,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: VITARELA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,10 	 Total Item: 2.050,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: GENb\ / 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 
Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 
LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 022 	 Total: 65.500,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: GENERO 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,00 	 Total Item: 65.500,00 
LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 096 	 Total: 137.520,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FORTBOI 	 Modelo: GENERO 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,00 	 Total Item: 137.520,00 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 327.756,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIBOI 	 Modelo: GENERO 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,60 	 Total Item: 327.756,00 

LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 015 	 Total: 6.550,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: ZERO CALL 	 Modelo: GENERO 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800m9 e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,10 	 Total Item: 6.550,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 050 	 Total: 23.375,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: FIBRA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 1 01k a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,50 	 Total Item: 23.375,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 008 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FIBRA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 010 	 Total: 168.462,00 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: AVE NOVA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiénicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
devera ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	 Quant.: 1 	 Num: 012 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: GENERO 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 038 	 Total: 9.200,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MOLICO 	 Modelo: GENERO 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g110Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,40 	 Total Item: 9.200,00 

LOTE 16 	 Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SUPRA SOY 	 Modelo: GENERO 

W Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina B9(ácido fálico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	 Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: GENERO 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 017 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: GENERO 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data 	entrega. 	
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 
	

Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	 Quant.: 1 	 Num: 096 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: NOTA 10 	 Modelo: GENERO 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, - com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 

. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11101/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.472.909,00 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.472.909,00 
LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 007 	 Total: 38.440,00 

W Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: YOKI 	 Modelo: GENERO 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,20 	 Total Item: 38.440,00 
LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 011 	 Total: 38.848,00 
Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: SAMUKA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,20 	 Total Item: 38.848,00 
LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 015 	 Total: 2.465,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: CAMIL 	 Modelo: GENERO 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 013 	 Total: 71.520,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: EMOÇÕES 	 Modelo: GENERO 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,80 	 Total Item: 71.520,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 040 	 Total: 2.050,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: VITARELA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,10 	 Total Item: 2.050,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 037 	 - \TO)at 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: GENERO X 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 
Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 022 	 Total: 65.500,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: GENERO 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 4009 (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,00 	 Total Item: 65.500,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num. 096 	 Total: 137.520,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FORTBOI 	 Modelo: GENERO 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,00 	 Total Item: 137.520,00 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 327.756,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIBOI 	 Modelo: GENERO 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,60 	 Total Item: 327.756,00 

LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 015 	 Total: 6.550,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: ZERO CALL 	 Modelo: GENERO 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,10 	 Total Item: 6.550,00 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 050 	 Total: 23.375,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: FIBRA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 1 01k a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,50 	 Total Item: 23.375,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 008 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FIBRA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 010 	 Total: 168.462,00 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: AVE NOVA 	 Modelo: GENERO 

Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância coritaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industríalizadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 
Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 012 	 Total: 294.440,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: GENERO 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 038 	 Total: 9.200,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MOLICO 	 Modelo: GENERO 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g110Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci mento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,40 	 Total Item: 9.200,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 11.265,00 

• Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SUPRA SOY 	 Modelo: GENERO 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 59(ácido fálico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	 Quant.: 1 	 Num: 086 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 Modelo: GENERO 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 017 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: GENERO 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de en rega. 
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 096 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: NOTA 10 	 Modelo: GENERO 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 

. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÊCIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.339.778,60 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.339.778,60 
LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 094 	 Total: 38.440,00 

W tem: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MARATÁ 	 Modelo: 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,20 	 Total Item: 38.440,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 095 	 Total: 41.033,20 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: REALEZA 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,38 	 Total Item: 41.033,20 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 090 	 Total: 2.455,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALEZA 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,91 	 Total Item: 2.455,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 043 	 Total: 71.520,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALEZA 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,80 	 Total Item: 71.520,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 2.040,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MARILAN 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,08 	 Total Item: 2.040,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 053 	 Total: 61.308,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ESTRELA 	 Modelo: 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,68 	 Total Item: 61.308,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 073 	 Total: 68.382,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ESTRELA 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,22 	 Total Item: 68.382,00 

LOTE 9 	 Quant.:1 	 Num: 051 	 Total: 328.443,60 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: WALITY BEEF 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unít.: 28,66 	 Total Item: 328.443,60 

LOTE 10 	 Quant.: 1 	 Num: 034 	 Total: 6.575,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: MARATÁ 	 Modelo: 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,15 	 Total Item: 6.575,00 

LOTE 11 	 Quant.: 1 	 Num: 099 	 Total: 23.562,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MARATÁ 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,52 	 Total Item: 23.562,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 042 	 Total: 83.952,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALEZA 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,36 	 Total Item: 83.952,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 021 	 Total: 168.232,80 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIATO 	 Modelo: 
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Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contam' inante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,68 	 Total Item: 168.23280 

LOTE 14 	 Quant.: 1 	 Num: 050 	 Total: 294.168,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BETHANIA 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,63 	 Total Item: 294.168,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 061 	 Total: 9.225,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MOLICO 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g/10Og do produto. Embalagem em sachê de 3009, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,45 	 Total Item: 9.225,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 020 	 Total: 11.255,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: MOLEN 	 Modelo: 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 139(ácido fálico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,51 	 Total Item: 11.255,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 090 	 Total: 75.936,00 

Item: 1 	Unidade: UNO 	 Marca: BRANDINI 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,52 	 Total Item: 75.936,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 099 	 Total: 48.675,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOYA 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	Valor Unit.: 8,85 	 Total Item: 48.675,00 
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LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 036 	 Total: 4.576,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MAR E SOL 	 Modelo: 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 208 	 Total Item: 4.576,00 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0801.0112021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.410.848,90 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.410.848,90 

LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 078 	 Total: 36.766,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: APTI 	 Modelo: APTI 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 5,93 	 Total Item: 36.766,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 084 	 Total: 39.212,20 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: AMARESCO 	 Modelo: AMARESCO 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,23 	 Total Item: 39.212,20 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 082 	 Total: 2.340,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALENGO 	 Modelo: REALENGO 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,68 	 Total Item: 2.340,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 073 	 Total: 68.093,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALENGO 	 Modelo: REALENGO 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,57 	 Total Item: 68.093,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 094 	 Total: 1.950,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: RAINHA 	 Modelo: RAINHA 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 3,90 	 Total Item: 1.950,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 050 	 Total: 58.557,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: RAINHA 	 Modelo: RAINH77 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 
Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,47 	 Total Item: 58.557,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 092 	 Total: 65.238,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: RAINHA 	 Modelo: RAINHA 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,98 	 Total Item: 65.238,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 013 	 Total: 131.102,40 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MAFRIPAR 	 Modelo: MAFRIPAR 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 11,44 	 Total Item: 131.102,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 035 	 Total: 312.399,60 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MAFRITAR 	 Modelo: MAFRIPAR 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 27,26 	 Total Item: 312.399,60 

LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 083 	 Total: 6.250,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: ADOCYL 	 Modelo: ADOCYL 

• Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 12,50 	 Total Item: 6.250,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 005 	 Total: 22.533,50 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: NOVO MILHO 	 Modelo: NOVO MILHO 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,41 	 Total Item: 22.533,50 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 059 	 Total: 79.992,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: KEKE 	 Modelo: KEKE 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,06 	 Item: 79.992,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 001 	 Total: 160.096,20 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIATO 	 Modelo: FRIATO 

Descrição: FILE DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 
Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 13,97 	 Total Item: 160.096,20 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 047 	 Total: 279.752,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: ITAMBE 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
alurninizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 20,57 	 Total Item: 279.752,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 024 	 Total: 8.775,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBE 	 Modelo: ITAMBE 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g11009 do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/5IF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 17,55 	 Total Item: 8.775,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 031 	 Total: 10.700,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SUPRA SOY 	 Modelo: SUPRA SOY 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 139(ácido fólico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 21,40 	 Total Item: 10.700,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 008 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILETO 	 Modelo: PREDILETO 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 067 	 Total: 46.420,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOYA 	 Modelo: SOYA 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 
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Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,44 	 Total Item: 46.420,00 

LOTE 19 	 Quant.: 1 	 Num: 074 	 Total: 4.400,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: NOTA 10 	 Modelo: NOTA 10 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,00 	 Total Item: 4.400,00 

. 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N° 0801.0112021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 982.446,00 

TOTAL DA PROPOSTA 	 982.446,00 

LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 011 	 Total: 38.688,00 
W Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: QUAKER 	 Modelo: UND 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 064 	 Total: 41.276,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: HARIELLY 	 Modelo: KG 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 018 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MANU 	 Modelo: KG 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

• Quantidade: 14.900 Valor Unit.: 4,81 Total Item: 71.669,00 

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 024 Total: 61.570,00 

Item: 1 Unidade: UND Marca: PETYAN Modelo: UND 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 093 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PETYAN 	 Modelo: UND 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total tem: 68.644,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 073 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: RAINHA 	 Modelo: UND 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em p ote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no ínimo, 6 meses. 
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Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	 Quant.: 1 	 Num: 016 	 Total: 84.216,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: GOS TOZZO 	 Modelo: KG 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 094 	 Total: 168.462,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: BONASA 	 Modelo: KG 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 

• PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 032 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Parmalat 	 Modelo: UND 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 17 	 Quant.: 1 	 Num: 075 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PELAGGIO 	 Modelo: UND 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total tem: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 048 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOYA 	 Modelo: UND 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total tem: 48.840,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 017 	 Total 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MAR E SOL10 	 Modelo: KG 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 
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Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total tem: 4.620,00 

. 

. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo W_0801.0112021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.442.118,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.442.118,80 
LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 063 	 Total: 41.276,00 

W Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: KITUT 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 063 	 Total: 2.465,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: URBANO 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: ARROZ INTEGRAL - características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1 integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,93 	 Total Item: 2.465,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 063 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: REALENGO 	 Modelo: MONOFATURADO 
. 	 NACIONAL 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71 .669,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Num: 008 	 Total: 2.050,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: KSEIRO 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito de primeira qualidade. Composição mínima: Fécula 
de mandioca, açúcar mascavo, coco, gordura de palma, fibra de polpa de beterraba, emulsificante lecitina de girassol, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e espessantes goma guar e/ou goma xantana. 
Produto isento de glúten, leite e derivados e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 4,10 	 Total Item: 2.05000 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 025 	 Total: 61 .570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ESTRELA 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 
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Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 
LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 008 	 Total: 68.644,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILETTO 	 Modelo: MONOFATURADO 

NACIONAL 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

• Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 065 	 Total: 137.978,40 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: GOSTOSINHA 	 Modelo: MONOFATURADO 

NACIONAL 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 056 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: FRIBAL 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

lo LOTE 10 	Quant.: 1 	 Num: 037 	 Total: 6.580,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: PANELAÇO 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 019 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: MARATA 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 098 	 Total: 84.216,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: GOSTOZZO 

IV 

Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 
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Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 033 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: RARA 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 

.

condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Ind ustrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 072 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBÉ 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
alurninizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 012 	 Total: 9.235,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOY 	 Modelo: MONOFATURADO 

.

NACIONAL 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g110Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci mento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 18,47 	 Total Item: 9.235,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 043 	 Total: 11.265,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: SOY 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina B3(niacina), 
vitamina B6(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina B9(ácidofólico), vitamina De vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,53 	 Total Item: 11.265,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 038 	 Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: LILI 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 
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Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 068 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 053 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: MAR E SOL 	 Modelo: MONOFATURADO 
NACIONAL 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 

. 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N° 0801.0112021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11101/2021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.172.826,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.172.826,80 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 092 	 Total: 41.276,00 

W Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: olho dagua 	 Modelo: 

Descrição: AÇÜCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 036 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: do sitio 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total item: 71.669,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 085 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: coelho 	 Modelo: 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
naembalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 070 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: marilan 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 077 	 Total: 137.978,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: laredo 	 Modelo: 

Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant 1 	 Num 007 ----- -------- ---- 	 Total: 328.787,40 --- 
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Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: minerva 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 048 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: bonasa 	 Modelo: 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, liquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 020 	 Total: 294.440,00 

ltem:1 	Unidade: UND 	 Marca: betania 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N ° 0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇÃO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.576.187,40 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.576.187,40 
LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 067 	 Total: 64.480,00 

W Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Quaker 	 Modelo: 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unít.: 10,40 	 Total Item: 64.480,00 
LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 040 	 Total: 43.339,80 
Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: Samuka 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,57 	 Total Item: 43.339,80 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 004 	 Total: 79.864,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Celia 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

.

Quantidade: 14.900 Valor Unit.: 5,36 Total Item: 79.864,00 

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 067 Total: 47.684,00 

Item: 1 Unidade: UND Marca: Kikos Modelo: 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 3,64 	 Total Item: 47.684,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 098 	 Total: 47.684,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Kikos 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 3,64 	 Total Item: 47.684,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 088 	 Total: 198.143,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Fort Boi 	 Modelo: 
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Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 17,29 	 Total Item: 198.143,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 025 	 Total: 362.479,80 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Ribeiro 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 31,63 	 Total Item: 362.479,80 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 089 	 Total: 14.960,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Kiflocão 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 1,60 	 Total tem: 14.960,00 

LOTE 12 	 Quant.: 1 	 Num: 051 	 Total: 92.400,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Super Tozzo 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 7,00 	 Total Item: 92.400,00 

LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 022 	 Total: 160.325,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Jagua 	 Modelo: 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 
PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 13,99 	 Total Item: 160.325,40 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 062 	 Total: 333.200,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Bom du Leite 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 24,50 	 Total Item: 333.200,00 

LOTE 15 	 Quant.: 1 	 Num: 082 	 Total: 10.845,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Itambé 	 Modelo: 
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Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teor mínimo de proteínas de 18g110Og do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
integro, resistente, hermeticamente fechada, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento/SIF. Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 21,69 	 Total Item: 10.845,00 

LOTE 16 	Quant.: 1 	 Num: 032 	 Total: 11.025,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Soy + 	 Modelo: 

Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adição de lactose, sem glúten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais: 
cálcio, magnésio, ácido ascórbico(vitamina C), zinco, ferro,vitamina B2(riboflavina), vitamina A, vitamina 133(niacina), 
vitamina 136(piridoxina), vitamina B1(tiamina), vitamina 139(ácido fólico), vitamina D e vitamina B12). Na embalagem 
deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 22,05 	 Total Item: 11.025,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 073 	 Total: 51.072,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Bonsabor 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 3,04 	 Total Item: 51.072,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 034 	 Total: 54.285,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: Soya 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 9,87 	 Total Item: 54.285,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 076 	 Total: 4.400,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: Mar-e-Sol 	 Modelo: 

S Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,00 	 Total Item: 4.400,00 
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PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇAO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/0112021 16:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 781.876,00 

TOTAL DA PROPOSTA 	 781.876,00 
LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 025 	 Total: 41.276,00 
Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: HARIELLY 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 050 	 Total: 71 .669,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: HARIELLY 	 Modo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substancias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 098 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade UND 	 Marca: PREDILETO 	 Modelo: 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 

• sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 004 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILETO 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 10 	 Quant.: 1 	 Num: 013 	 Total: 6.580,00 

Item: 1 	Unidade: CAIXA 	Marca: ZERO CAL STEVIA 	Modelo: 

Descrição: EDULCORANTE EM PÓ - adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem primária em caixa com 50 
envelopes de 800mg e inviolados. Composição: edulcorante artificial sucralose e acesulfame de potássio, lactose e 
antiumectante dióxido de silício. Na embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit.: 13,16 	 ,,Total Item: 6.580,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num.-211 	 Total: 23.749,00 
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Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BONOMILHO 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 
Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 
LOTE 12 	Quant.: 1 	 Num: 001 	 Total: 84.216,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: KALDINHO 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 
Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 
LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 094 	 Total: 294.440,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: BETANIA 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 072 	 Total: 76.272,00 
Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: DONA BENTA 	 Modelo: 

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	Quant.: 1 	 Num: 080 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ABC 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 

• prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	 Total Item: 48.840,00 

LOTE 19 	Quant.: 1 	 Num: 070 	 Total: 4.620,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: PIRAMIDE 	 Modelo: 

Descrição: SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 2.200 	 Valor Unit.: 2,10 	 Total Item: 4.620,00 
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MUCAMBO-CE 

PROPOSTA DO PARTICIPANTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°0801.01/2021 
Processo Administrativo N°0801.01/2021 

Tipo: AQUISIÇAO 
PREGOEIRO: FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 

Data de Publicação: 11/01/202116:42:28 

TOTAL DO PROCESSO: 1.444.591,80 

TOTAL DA PROPOSTA 	 1.444.591,80 

LOTE 1 	 Quant.: 1 	 Num: 017 	 Total: 38.688,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: QUAKER 	 Modelo: 

Descrição: Aveia em flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. 

Quantidade: 6.200 	 Valor Unit.: 6,24 	 Total Item: 38.688,00 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 069 	 Total: 41.276,00 

Item: 1 	Unidade: KG 	 Marca: SAMUKA 	 Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso insatisfatório. 
Embalagem: em polietileno leitoso ou transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 12.140 	Valor Unit.: 3,40 	 Total Item: 41.276,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 077 	 Total: 71.669,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: POP 	 Modelo: 

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 4,81 	 Total Item: 71.669,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 094 	 Total: 61.570,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PELAGGIO 	 Modelo: 

Descrição: Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g (3 x 1)., com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 4,70 	 Total Item: 61.570,00 

LOTE 7 	 Quant.: 1 	 Num: 038 	 Total: 68.644,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PELAGGIO 	 Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, sem corantes artificiais. Embalagem plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit.: 5,24 	 Total Item: 68.644,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 Num: 078 	 Total: 137.978,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: ANGLO 	 Modelo: 
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Descrição: Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem sebo, 
congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 kg transparente e resistente. Certificado de 
Inspeção Sanitária. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 12,04 	 Total Item: 137.978,40 

LOTE 9 	 Quant.: 1 	 Num: 093 	 Total: 328.787,40 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DUBOI 	 Modelo: 

Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, 
sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 
micróbios, com no máximo 10% de gordura, em embalagem plástica de 1 a 2 kg transparente e resistente. Certificado 
de Inspeção Sanitária. 

• Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 28,69 	 Total Item: 328.787,40 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 067 	 Total: 23.749,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: VITAMILHO 	 Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em pacote com 5009, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

Quantidade: 9.350 	 Valor Unit.: 2,54 	 Total Item: 23.749,00 

LOTE 12 	 Quant.: 1 	 Num: 031 	 Total: 84.21 6,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: DA CASA 	 Modelo: 

Descrição: FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma coloração, isento de matéria 
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.200 	Valor Unit.: 6,38 	 Total Item: 84.216,00 

LOTE 13 	 Quant.: 1 	 Num: 059 	 Total: 168.462,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	 Marca: COPACOL 	 Modelo: 

Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO INDIVIDUALMENTE A -18°C (IQF), SEM 

• PELE E SEM OSSO: Carne de frango crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito frango 
localizado na parte interna do peito constituído por filetes de filé de peito de frango), obtida de aves abatidas, 
declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária conforme legislação vigente, sem adição de sal, 
temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em 
condições higiênicas, deve ser isenta de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não deve apresentar superfície pegajosa, líquido em 
partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Deve estar isenta de ossos, 
cartilagens, nervos, coágulos e aponevroses. Deve apresentar cor, sabor, odor e textura: característicos. O produto 
deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas 
de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 06 
meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

Quantidade: 11.460 	Valor Unit.: 14,70 	 Total Item: 168.462,00 

LOTE 14 	Quant.: 1 	 Num: 040 	 Total: 294.440,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: ITAMBÊ 	 Modelo: 

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: 
aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 800g do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 13.600 	Valor Unit.: 21,65 	 - 	 Total Item: 294.440,00 

LOTE 17 	Quant.: 1 	 Num: 063 	 - - ______ 	Total: 76.272,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PELAGGIO 	 Modelo: 
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Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, 
bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo d validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 16.800 	Valor Unit.: 4,54 	 Total Item: 76.272,00 

LOTE 18 	 Quant.: 1 	 Num: 039 	 Total: 48.840,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: LIZA 	 Modelo: 

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 
resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, lote, 
prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 5.500 	 Valor Unit.: 8,88 	- 	 Total Item: 48.840,00 

o 
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