
. 

Prefeitura Municipal 
Mucambo 

Prefeitura Municipal de Mucambo 
Termo de Adjudicação de Processo Licitatório 

Pregão Eletrônico N° 0312.01/2021 

O(A) Pregoeiro(a) da(o) Prefeitura Municipal de Mucambo, Sr.(a) Francisco Orecio de Almeida Aguiar, no uso das atribuições legais, 
conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo administrativo N° 

que institui o pregão em epígrafe, resolve Adjudicar. 

RESULTADO: 

Lote 1: AVEIA EM FLOCOS FINOS- Cereal de aveia em flocos finos enriquecida com vitaminas e sais minerais, em caixa. Rótulo 
contendo informação nutricional, data fabricação, validade e lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega do produto. 

Participação Líciante - Ampla participação 

Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 16.921,80. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
AVEIA EM FLOCOS FINOS- Cereal de aveia em flocos finos enriquecida 
com vitaminas e saia minerais, em caixa. Rótulo contendo informação APTI 3,060000 5.530 00 
nutricional, data fabricação, validade e lote. Validade mínima de 6 meses a 
partir da data da entrega do produto 

Lote 2: 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. 

Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: T J M PAULA - ME. 
CNPJ: 07.593.626/0001-06. 
Valor Global: 31.396,00. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal. Não deve apresentar sujidade, umidade, 
bolor, peso insatisfatório. Embalagem: em polietileno leitoso ou OLHO D'AGUA 3,340000 9.400,00 
transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de 
validade mínimo 12 meses a contara partir da data de entrega 

Lote 3: 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 6 meses. 

Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 48.895,80. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 

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 CAXANGA 3,590000 13.620,00 
pacotes de 1 kg, cm polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade 
mínimo 6 meses 

Lote 4: 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, fornecedo. 

Participação Liciante - Ampla participação 
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Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 16.074,60. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
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 PETYAN 3,670000 4.380,00 
identificação na embalagem (rótulo) doa ingredientes, valor nutricional, 
peso, fomecedo 

Lote 5: 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. 

Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 15.505,20. 

Produto/Serviço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 
BISCOITO SALGADO tipo Cream Cracker, isento de mofo e substâncias 1 

1 nocivas, com consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem 
i PETYAN 3,540000 1 	 4.380,00 

plástica, atóxica, contendo 400g (3 x 1). Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega 1 

Lote 6: CARNE BOVINA MOÍDA tipo acém congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo 
apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de 

descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponeu. 

Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI. 
CNPJ: 24.805.886/0001-09. 
Valor Global: 198.391,16. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
CARNE BOVINA MOIDA tipo acém congelada, proveniente de animais, 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração 
vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem camara 12,490000 15.884,00 
pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, 
cartilagem e aponeu 

Lote 7: 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. 

Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 7.377,60. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário 1 	Quantidade 
FARINHA DE MILHO, em flocos, pré-cozida, sem adição de sal, 
embalada empacote com 500g, acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. SERTÃO 1,740000 4.240,00 
Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses 

Lote 8: 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 6 meses a contar a partir da dat. 

Participação Liciante - Ampla participação 
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Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 17.827,20. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
FEIJÃO DO TIPO CARIOQUINHA, novo, tipo 1, constituído de grãos da 
mesma coloração, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos 1 

ardidos, brotados, imaturos e mofados. Embalagem: deve estar intacta, DA CASA 6,190000 2.880,00 
acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar a partir da dat 

Lote 9: FILÉ DE FRANGO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves 
sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor 
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larv. 
Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 

lo Valor Global: 142.890,00. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
FILÉ DE FRANGO DE FRANGO, SEM OSSO, SEM PELE, limpo, 
magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob 
inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: FRIATO 16,500000 8.660,00 
vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, 
parasitas, sujidades, Iarv 

Lote 10: LEITE EM PÓ INTEGRAL características técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: aluminizada, intacta, bem 
vedada, contendo 1 kg do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de 
entrega. 
Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: T J M PAULA - ME. 
CNPJ: 07.593.626/0001-06. 
Valor Global: 278.096,00. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
LEITE EM PÓ INTEGRAL características técnicas: leite em pó integral, 
instantâneo, Embalagem: aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 1 kg ITAMBE 24 830000 11.200,00 
do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 
meses a contar a partir da data de entrega 

Lote 11: 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 6 meses a contar a partir da data de 
entrega. 
Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA. 
CNPJ: 03.336.946/0001-11. 
Valor Global: 37.252,25. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
MACARRÃO ESPAGUETE macarrão espaguete com ovos. Embalagem: 
plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de 
qualquer substancia estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 6 meses 

LILI 2,450000 15.205,00 

a contar a partir da data de entrega 

Lote 12: 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 par. 
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Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 23.558,50. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
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 ABC 8,890000 2.650,00 
marca, lote, prazo de validade, conteúdo líquido. Prazo de validade mínimo 
06 meses a contar a par 

Lote 13: 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. 
Participação Liciante - Ampla participação 

.

Empresa: D. Oliveira V. Neto Variedades Eirelli EPP. 
CNPJ: 10.616.533/0001-56. 
Valor Global: 1.804,80. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 
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 NOTA 10 0,940000 1.920,00 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde, pacote 1 kg. Prazo de validade 
mínimo 06 meses a 

Lote 14: SARDINHA EM LATA preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo 
comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto dev. 
Participação Liciante - Ampla participação 

Empresa: T J M PAULA - ME. 
CNPJ: 07.593.626/0001-06. 
Valor Global: 4.359,42. 

Produto/Serviço Marca Valor Unitário Quantidade 

SARDINHA EM LATA preparada com pescado fresco, em latas de 250 
gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e GOMES DA COSTA 3,510000 1.242,00 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto dev 

MUCAMBO, 3de 'aneiro de 2022 

ASSINATURA 

. 


