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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

MUCAMBO-CE 

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL 

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: 864.091,00 

DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E 	26.806.26710001-64 	 311.685,00 
MEDICAMENTOS LTDA 
LUlt 1 	 uuant.: 1 	 - 	Num: 064 

	
2,89 
	

Total: 17.918,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: quaker 	 Modelo: 

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

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

LOTE 3 	 Quant.: 1 	 Num: 052 	 3,79 	 Total: 1.895,00 

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.: 3,79 	 Total Item: 1.895,00 

LOTE 4 	 Quant.: 1 	 Num: 070 	 3,72 	 Total: 55.428,00 

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 vali&de mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

Quantidade: 14.900 	Valor Unit.: 3,72 	 Total Item: 55.428,00 

LOTE 12 	 Quant.: 1 	 Num: 063 	 4,67 	 Total 61.644,00 

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.: 4,67 	 - 	Total Item: 61 644,00 

LOTE 14 	 Quant.: 1 	 Num: 030 	 12,30 	 Total: 167.280,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: 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 Un3' 	 - 	= 	Total Item 167280 00 

LOTE 16 	 Quant 1 	 Num 034 	 - 	1240 	 Total 6 200,00 

ltem:1 	Unidade: UND 	 Marca: bom do leite 	 Modelo: 
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Descrição: LEITE DE SOJA- leite de soja em pó, sem adiço e lactose, sernluten, em lata de 300g e inviolado. 
Composição mínima: proteína isolada ou extrato de soja, óleo vegetal, a,-e'r, ?i.fdextrina, 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 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.: 12,40 	 Total Item: 6.200,00 

LOTE 19 	 Quant.: 1 	 Num': 037 	 0,60 	 Total: 1.320,00 

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.: 0,60 	 Total Item: 1.320,00 

IC COMERCIO DEAUMENOSETOS -EiRELl 	21.57619210001-59 	 440.7800 

LOTE 2 	 Quant.: 1 	 Num: 004 	 2,40 	 Total: 29.136,00 

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.: 2,40 	 Total Item: 29.136,00 

LOTE 5 	 Quant.: 1 	 Nur: 047 	 - 3,00 	 Total: 1.500,00 

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

Descrição: BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR COCO- Biscoito 	ia 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.: 3,00i 	 Total Item: 1.500,00 

LOTE 6 	 Quant.: 1 	 Num: 033 	 2,54 	 Total: 33.274,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 Marca: PREDILLETO 	 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 4009 (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.: 2,54 	 Total Item: 33.274,00 

LOTE 8 	 Quant.: 1 	 : "'Num: 040 	 - 	8,00 	 Total: 91.680,00 

Item: 1 	Unidade: Kg 	- 	Marca: FRIBOI 	 4odeIo: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 embalagemprópria, 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.: 8,00 	 - 	 Total Item: 91 -680,00 

LOTE 9 	 Quant 1 	 Num 041 	
' 

1590 	 Total 182 214,00 

Item 1 	Unidade Kg 	 Marca MINERVA 	 Modelo UND 
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Descrição: Carne bovina em pedaços, sem osso tipo músculo, paleta ou acém, - serri 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.: 15,90 	 Total Item: 182.214,00 
LOTE 10 	 Quant.: 1 	 Num: 002 	 9,90 	 Total: 4.950,00 --- -------- 
Item. 1 	Unidade: CAIXA 	 lvirca: 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.: 9,90 	 - 	 Total Item: 4.950,00 

LOTE 13 	 Quant.: 1 	 Num: 036 	 7,90 	 Total: 90.534,00 
Item: 1 	Unidade: Kg 	- 	Marca: PERDIGÃO 	'r-- 	Modelo: UND 

'-.-.-- - 
Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TI OSAMI, 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.: 7,90 	- 	
- 	

Total Item: 90.534,00 

LOTE 15 	 Quant.: 1 	 - 	Num: 090 	- - 	15,00 	- 	Total: 7.500,00 

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

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE- Leite em pó de origem animal para dietas com restrição de 
lactose, enriquecido com vitaminas. Teorrpínimo de prot 	fWi8g/100g do produto. Embalagem em sachê de 300g, 
íntegro, resistente, hermeticamente fecho, em perfeito estado de conservação. Com  registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci mento/SIFs Validade mínima de 06 meses da data de entrega da amostra e do produto. 

Quantidade: 500 	 Valor Unit15,0Ó 	 Total Item: 7.500,00 
--------- 	--rec--------- -- 	----- ---------------- -------------- ---------- ------- --------- - --- ---- 	- 

COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA 	03.336.94610001-11 	 111.618,00 

LTDA 
 

LOTE 7 	-- 	Quant.: 1 	 Num: 008 	 2,54 	 Total: 33.274,00 

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 entregai' 

Quantidade: 13.100 	Valor Unit:- 2,54- - 	 Total Item: 33.274,00 

LOTE 11 	Quant.: 1 	 Num: 019 	 1,02 	 Total: 9.537,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	- 	Marca».. MARATA 	 Modelo: MONOFATURADO 
- 	- -. 	 - 	NACIONAL 
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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.: 1,02 	 Total Item: 9.537,00 

LOTE 17 	Quantl 	 N6,—Ír. 038 	 1,84 	 Total 30 912,00 

Item: 1 	Unidade: UND 	 MarcaLíL 	 Modelo: MONOFATURADO 
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.: 1,84 	 Total Item: 30.912,00 

LOTE 18 	 Quant.: 1 	 NÔm: 068 '' 	 6,89 	 Total: 37.895,00 

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

Descrição: OLEO DE SOJA, procedência nacional, eni.9arrafsetde 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.: 6,89 	\-. ( 	 Total Item: 37.895,00 
- 	--- s ,'»  --------- 

PREGOEIRO: FRANCISCO OD DE ALMEIDA AGUIAR 
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