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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

RELATÓRIO DE ECONOMIA 

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: 1.480.806,80 

LOTE 1 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 3688,0O 

Item Descrição Quantidade 

1 'Avéi'a etn flocos finos, embalagem de 500g. Validade mínima: 6 meses. ! 	 6.200 

LOTE 2 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 41.276,00 

Item Descrição 
	

Quantidade 

1 AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, 	 12.140 
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. 

LOTE 3 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 2.465,00 

Item Descrição 

1 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. 

LOTE 4 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 71.669,00 

Desconto médio: 39,43% Total economizado: 616.715,80 

Média lote (%): 53,69% 	 Econ. lote: 20.770,00 

	

Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

	

6,24 	 2 , 8 	53,69% 	20 770 00 

Média lote (%): 29,41% 	 Econ. lote: 12.140,00 

	

Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

	

3,40 	 2,40 	29,41% 	12.140,00 

Média lote (%): 22,66% 
	

Econ. lote: 16.241,00 

Média lote (%): 23,12% 	 Econ. lote: 570,00 

	

Quantidade 	Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

	

500 	 4,93 	 3,79 	23,12% 	570,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

Item Descrição 	 Quantidade 	Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

1 ARROZ PARBOLIZADO— características técnicas: classe: longo, fino. O 	 14.900 	 4,81 	 3,72 	22,66% 	16.241,00 
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. 

LOTE 5 	 Quantidade.: 1 
	

Total lote: 2.050,00 

Item 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, 
fermos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, e 
espsahtes goma guar e/ou goma xantana. Produto isento de glúten, leite e 
:derváds e ovo. Embalagem (25g) de material atóxico e resistente. Na 
embalagem deve conter a data de validade do produto mínima de 6 meses a 
prtir da data de entrega da amostra e do produto. 

LOTE 6 	 Quantidade.: 1 
	

Total lote: 61.570,00 

Item Descrição 

1 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 

LOTE 7 	 Quantidade.: 1 
	

Total lote: 68.644,00 

Média lote (%): 26,83% 	 Econ. lote: 550,00 

	

Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

	

4,10 	 3,00 	26,83% 	550,00 

Média lote (%): 45,96% 	 Econ. lote: 28.296,00 

	

Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

4,70 v. 	 2,54 	45,96% 	28.296,00 

A' 
Média lote (%): 51,53% 	 Econ. lote: 35.370,00 

Quantidade 

500 

Quantidade 

13.100 

Item Descrição 	 Quantidade 	Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 
1 BISCOITO SALGADO —tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias 	 13.100 	 5,24 	 2,54 	51,53% 	35.370,00 

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. 

LOTE 8 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 137.978,40 	 Média lote (%): 33,55% 	 Econ. lote: 46.298,40 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
MUCAMBO-CE 

Item Descrição 	 Quantidade 

1 Carne de bovina, tipo moída, dianteira sem osso tipo músculo, paleta ou 	 11.460 
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. 

	

Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

	

12,04 	 8,00 	33,55% 	46.298,40 

LOTE 9 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 328.787,40 	 Média lote (%): 44,58% 	 Econ. lote: 146.573,40 

Item Descrição 	 Quantidade 	Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

1 Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, sem 	 11.460 	 28,69 	 15,90 	44,58% 	146.573,40 
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 

. Con.. 	kg transparente e resistente. Certificado de Inspeção Sanitária. 

LOTE 10 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 6.580,00 	 Média lote (%): 24,77% 	 Econ. lote: 1.630,00 

Item Descrição 	 Qdintidade 	Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

1 EDULCORANTE EM PÓ- adoçante em pó de primeira qualidade. Embalagem 	 500 	 13,16 	 9,90 	24,77% 	1.630,00 
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 dó produto mínima de 6 meses a partir da data de entrega da 
amostra e do produto. 

LOTE 11 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 23.749,00 Média lote (%): 59,84% Econ. lote: 14.212,00 

Item Descrição Quantidade Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

1 	FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, embalada em 9.350 2,54 	 1,02 59,84% 	14.212,00 
pacote com 500g, acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de 
fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. 

LOTE 12 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 84.216,00 Média lote (%): 26,80% Econ. lote: 22.572,00 

Item Descrição Quantidade Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

1 	FEIJÃO do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da mesma 13.200 6,38 	 4,67 26,80% 	22.572,00 
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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

MUCAMBO-CE 

LOTE 13 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 168.462,00 

Item Descrição 	 Quantidade 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO 	 11.460 
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 

ração. \alterála ou encobrir alguma alteração. No ato do recebimento o produto não 
'- 	deve apresentar superfície pegajosa, líquido em partes fládidas 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 
Ela loradores/lndustrializadores de Alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 
06 rïèses. Somènte será recebido o produto que tenha data de fabricação de 
até 30 dias da data de entrega. 

Média lote (%): 46,26% 
	

Econ. lote: 77.928,00 

	

Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. item 

	

14,70 	 7,90 	46,26% 	77.928,00 

LOTE 14 	 Quantidade.: 1 	 Total lote: 294.440,00 	 Média lote (%): 43,19% 

Item Descrição 	 Quantidade 	Vai. Ref. 	Vai. Final 

1 	LEITE EM PÓ INTEGRAL - características técnicas: leite em pó integral, 	 13.600 	 21,5 	 12,30 
instantâneo. Embalagem: aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 8009 
do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

Econ. lote: 127.160,00 

	

Economia (%) 	Econ. tem 

	

43,19% 	127.160,00 

LOTE 15 	 Quantidade.: 1 
	

Total lote: 9.235,00 
	

Média lote (%): 18,79% 
	

Econ. lote: 1.735,00 

Item Descrição 	 Quantidade 

1 LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal 	 500 
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. 

	

Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

	

18,47 	 15,00 	18,79% 	1.735,00 
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LOTE 16 	Quantidade.: 1 
	

Total lote: 11.265,00 
	

Média lote (%): 44,96% 
	

Econ. lote: 5.065,00 

Item 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 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 	Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

	

500 	 22,53 	 12,40 	44,96% 	5.065,00 

LOTE 17 	Quantidade.: 1 	 Total lote: 76.272,00 	 Média lote (%): 59,47% 	 Econ. lote: 45.360,00 

Item Descrição 	 Quantidade 	Vai. Ref. 	Vai. Fiai Economia (%) 	Econ. item 

1 MACARRÃO ESPAGUETE - macarrão espaguete com ovos. Embalagem: 	 16.800 	 4,54 	 1,84 	59,47% 	45.360,00 
steni 	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. 

LOTE 18 	Quantidade:1 	 Tótal lõte: 48840 1 00 	 Média lote (%):2,41% 	 Econ. lote: 10.945,00 

Item Descrição 	 Quantidade 	Vai. Ref. j 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. item 

1 OLEO DE SOJA procedência nacional em garrafas pet de 900 ml Embalado 	 5.500 	 8 88 	 è,89 	2241 0/, 	10 945 00 
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. 

LOTE 19 	Quantidade:1 
	

Total lote: 4.620,00 
	

Média lote (%): 71,43% 
	

Econ. lote: 3.300,00 

Item Descrição 	 Quantidade 	Vai. Ref. 	Vai. Final Economia (%) 	Econ. Item 

1 SAL iodado refinado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, 	 2.200 	 2,10 	 0,60 	71,43% 	3.300,00 
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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PREGOEIRO: FRANCScFIO 
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