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MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 058.07/2022

Vencedor(es) do(s) Item(s)

Fornecedor:  CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI - 64.317.761/0001-54

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

1 80,00 Pct

Achocolatado em pó -
1 kg - enriquecido
com vitaminas,
instantâneo, a base de
açúcar, cacau em pó e
maltodextrina,
embalagem em pacote
plástico com 1 kg,
com identificação do
produto, informação
nutricional, marca do
fabricante, prazo de
validade e peso
liquido, com registro
no Ministério da
Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

ESPECIALI CONFORME
EDITAL R$ 9,00 R$ 720,00 R$ 12,33 R$ 986,40 27,00 % R$ 3,33

Total R$ 720,00 Total Orçado R$
986,40 27,01% R$ 266,40

Fornecedor:  TIAGO LUIS DO NASCIMENTO 22300818884 - 29.412.936/0001-01

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

2 150,00 Pct.

Açúcar cristal - 5 kg -
Açúcar tipo cristal.
textura em grânulos
finos e coloração
branca. isento de
impurezas e
empedramento. obtido
a partir do caldo da
cana de açúcar; com
aspecto, cor e odor
característicos e sabor
doce; teor de sacorose
mínimo de 99,3% p/p;
umidade máxima de
0,3% p/p; sem
fermentação; isento
de sujidades,
parasitas, materiais
terrosos, detritos de
animais e de vegetais;
acondicionado em
plástico atóxico -
embalagem com 05
(cinco) quilos;
validade mínima de 22
meses contados a
partir do recebimento
do produto; demais
condições, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

Delta açucar R$ 18,50 R$
2.775,00 R$ 19,90 R$ 2.985,00 7,03 % R$ 1,40

13 800,00 Kg Carne bovina moída -
(patinho), moída,
fresca sem nervos,
sem gordura aparente,
resfriada, de coloração
vermelha e brilhante,
isenta de aditivos ou
substâncias estranhas,
isenta de sebo e
similares. Odor
agradável. Congelado
ou refrigerado.
Embalagem plástica à
vácuo, atóxica,
transparente e não
violada, com peso

frigovita carne moida R$ 39,50 R$
31.600,00

R$ 41,87 R$
33.496,00

5,66 % R$ 2,37
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médio de 2 Kg. Conter
rótulo com registro do
MAPA SIF/ DIPOA IMA
e data de vencimento.
Validade mínima de 6
(seis) meses a contar
da data de entrega do
produto. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).
Transportado em
carroceria fechada,
isotérmica, Com
temperaturas de -12
°C a -18°C (artigo
453, parágrafo 4° do
decreto estadual n°
12.342/78).

14 700,00 Kg

Carne bovina em isca -
(patinho), picada em
iscas, fresca sem
nervos, sem gordura
aparente, resfriada, de
coloração vermelha e
brilhante, isenta de
aditivos ou
substâncias estranhas,
isenta de sebo e
similares. Odor
agradável. Congelado
ou refrigerado.
Embalagem plástica à
vácuo, atóxica,
transparente e não
violada, com peso
médio de 2 Kg. Conter
rótulo com registro do
MAPA SIF/ DIPOA IMA
e data de vencimento.
Validade mínima de 6
(seis) meses a contar
da data de entrega do
produto. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).
Transportado em
carroceria fechada,
isotérmica, Com
temperaturas de -12
°C a -18°C (artigo
453, parágrafo 4° do
decreto estadual n°
12.342/78).

in natura Carne pedaço R$ 39,48 R$
27.636,00 R$ 41,61 R$

29.127,00 5,11 % R$ 2,13

15 600,00 Kg Carne suína - (pernil),
picada em cubos, sem
osso, com baixo teor
de gordura aparente,
fresca, congelado ou
resfriada, de cor, odor
e sabor característicos,
isenta de aditivos ou
substâncias estranhas,
isenta de gordura
aparente, sebo e
similares. Embalagem
plástica à vácuo,
atóxica, transparente
e não violada, com
peso médio de 2 Kg.
Conter rótulo com
registro do MAPA SIF/
DIPOA IMA e data de
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE, OUTRAS).

in natura pernil R$ 21,35 R$
12.810,00

R$ 28,67 R$
17.202,00

25,53 % R$ 7,32
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Transportado em
carroceria fechada,
isotérmica, Com
temperaturas de -12
°C a -18°C (artigo
453, parágrafo 4° do
decreto estadual n°
12.342/78).

19 160,00 Lata

Extrato de tomate
concentrado - 4 kg -
Produto resultante da
concentração da polpa
de tomate por
processo tecnológico;
preparado com frutos
maduros selecionados
sem pele, sementes e
corantes artificiais;
isento de sujidades e
fermentação; validade
mínima de 14 meses
contados a partir do
recebimento do
produto;
acondicionado em lata
com aproximadamente
4.000 gramas -com
envasamento à vácuo;
demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Pramesa extrato de
tomate R$ 29,37 R$

4.699,20 R$ 29,37 R$ 4.699,20 0,00 % R$ 0,00

26 800,00 Kg

Filé de frango - Cortes
(filé) congelados sem
pele e sem osso com
perda inferior 8%
após desgelo.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente
e não violada,
contendo em média 1
Kg em cada pacote.
Conter rótulo com
registro do MAPA
SIF/DIPOA e data de
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).
Transportado em
carroceria fechada,
isotérmica, Com
temperaturas de -12
°C a -18°C (artigo
453, parágrafo 4° do
decreto estadual n°
12.342/78).

avenovo file de frango R$ 18,50 R$
14.800,00 R$ 21,22 R$

16.976,00 12,81 % R$ 2,72

28 4.560,00 Litros

Leite longa vida
integral - 1 L -
deverão estar na
embalagem original
contendo informações
quanto às suas
características, tais
como: nome do
material, marca
número de
referência/código do
produto/lote, data de
fabricação, prazo de
validade, data e
processo da
esterilização, quando
for o caso. Demais
condições de acordo
com as normas de
saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF,
INMETRO E OUTRAS).

bonalat leite integral R$ 5,12 R$
23.347,20 R$ 5,58 R$

25.444,80 8,24 % R$ 0,46

41 250,00 Kg Filé de tilápia - Filé de
peixe, com as

souza fish peixe R$ 41,08 R$
10.270,00

R$ 41,08 R$
10.270,00

0,00 % R$ 0,00
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seguintes
características: tipo
tilápia, filé congelado
de acordo com as
especificações da
legislação, com peso
entre 80g e 120 g.
com coloração e odor
característicos, livre de
manchas, com textura
não amolecida e não
pegajosa, sem
espinho, sem pele,
teor de água de 10 %.
Embalagem primária
de 02 kg. Na
embalagem deverá
constar procedência,
informações
nutricionais, lote, data
de validade,
quantidade do
produto, com prazo de
validade mínima de 60
dias a partir da data
de entrega. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).
Transportado em
carroceria fechada,
isotérmica, Com
temperaturas de -12
°C a -18°C (artigo
453, parágrafo 4° do
decreto estadual n°
12.342/78).

Total R$ 127.937,40 Total Orçado R$
140.200,00 8,75% R$

12.262,60

Fornecedor:  INVICTUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 44.922.087/0001-20

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

3 20,00 Pct.

Amendoim grãos
inteiros - 500 g -
Amendoim em grãos
inteiros, maduros,
com casca. Tamanho e
coloração uniformes.
Isento de sujidades,
impurezas e toxinas.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente,
não violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote com
500 gramas. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).).

Pacha
Amendoin
em grãos
500g

R$ 10,92 R$ 218,40 R$ 13,19 R$ 263,80 17,21 % R$ 2,27

4 20,00 Pct. Amendoim torrado e
moído - 500 g -
Amendoim torrado e
moído. Isento de
sujidades, impurezas e
toxinas. Embalagem
plástica, atóxica,
transparente, não
violada, contendo
dados do produto:
identificação,

Pacha Amendoin
torrado 500g

R$ 8,70 R$ 174,00 R$ 12,52 R$ 250,40 30,51 % R$ 3,82
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procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote com
500 gramas. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

11 160,00 Pct.

Bolacha água e sal -
350 g - Biscoito tipo
cream-cracker.
Produzido com farinha
de trigo fortificada
com ferro e ácido
fólico, crocante, livre
de gorduras trans.
Embalagem plástica,
atóxica, padronizada,
e acondicionados em
caixas de papelão
padrão, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote com
350 gramas. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Vilma
Bolacha
Cream
Cracker

R$ 5,60 R$ 896,00 R$ 5,83 R$ 932,80 3,94 % R$ 0,23

12 40,00 Pct.

Canjica - 500 g -
Canjica
branca/amarela
despeliculada, tipo 1.
Após cozimento
deverá manter-se
macia. Embalagem
plástica, atóxica,
transparente e não
violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima 6 (seis) meses
a contar da data de
entrega do produto.
Pacote de 500 gramas.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Pacha
Canjica
Amarela
500g

R$ 2,56 R$ 102,40 R$ 5,09 R$ 203,60 49,70 % R$ 2,53

22 80,00 Pct. Farinha de trigo - 1 kg
- Obtida do trigo
moído, limpo e
desgerminado; cor
branca; isenta de
sujidades, parasitas e
larvas; livre de
fermentação, mofo e
materiais terrosos;
validade mínima de 03
meses contados a

Bello Sabore Farinha de
Trigo 01 kg

R$ 5,23 R$ 418,40 R$ 5,45 R$ 436,00 4,03 % R$ 0,22
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partir do recebimento
do produto;
embalagem primária:
acondicionado em
saco plástico
transparente e atóxico
-pacote com 1000 gr.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

23 500,00 Pct.

Feijão carioca tipo 1 -
1 kg - Constituído de
grãos inteiros e; teor
de umidade máximo
de 15%; isento de
material terroso,
sujidades e mistura de
outras variedades e
espécies;
acondicionado em
saco plástico-pacote
de 1000 gr; validade
mínima de 05 meses
contados a partir do
recebimento do
produto; demais
condições, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

Atual Feijão
Carioca 01 kg R$ 8,21 R$

4.105,00 R$ 8,33 R$ 4.165,00 1,44 % R$ 0,12

24 100,00 Pct.

Feijão preto tipo 1 - 1
kg - novo; constituídos
de grãos inteiros e
sãos; teor de umidade
máxima 15%; isento
de material terroso,
sujidades e mistura de
outras variedades e
espécies;
acondicionado em
saco plástico atóxico;
capacidade 01 kg;
validade mínima 04
(quatro) meses
contados a partir do
recebimento do
produto; demais
condições, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

Atual Feijão Preto
01 kg R$ 8,65 R$ 865,00 R$ 8,65 R$ 865,00 0,00 % R$ 0,00

31 100,00 Pct. Macarrão picado tipo
padre nosso - 500 g -
Sêmola de trigo,
enriquecido com ferro
e ácido fólico, creme
de milho (máximo de
15%) (geneticamente
modificado a partir de
Bacillus thuringiensis e
Streptomyces
viridochomogenes) e
corantes naturais de
cúrcuma e urucum.
Após cozimento
manter-se solto com o
sabor e aspectos
característicos.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente,
não violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto, de acordo

Don Sapore Macarrão
Padre Nosso
500g

R$ 3,86 R$ 386,00 R$ 4,16 R$ 416,00 7,21 % R$ 0,30
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com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

32 400,00 Pct.

Macarrão tipo
parafuso - 500 g -
Sêmola de trigo,
enriquecido com ferro
e ácido fólico, creme
de milho (máximo de
15%) (geneticamente
modificado a partir de
Bacillus thuringiensis e
Streptomyces
viridochomogenes) e
corantes naturais de
cúrcuma e urucum.
Após cozimento
manter-se solto com o
sabor e odor
característico.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente
e não violada,
contendo dados do
produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

Don Sapore
Macarrão
Parafuso
500g

R$ 3,25 R$
1.300,00 R$ 3,40 R$ 1.360,00 4,41 % R$ 0,15

36 100,00 Pct.

Milho para pipoca -
500 g - Primeira
qualidade. Isento de
sujidades, mofos e
outros grãos.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente,
não violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote com
500 gramas. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Pacha milho pipoca
500g R$ 4,40 R$ 440,00 R$ 5,02 R$ 502,00 12,35 % R$ 0,62

37 160,00 Unid. Milho verde em
conserva - 2 kg -
imersa em salmora;
tamanho e coloração
uniformes. Saches ou
latas de 2kgs. A
embalagem deverá
conter externamente
os dados de
identificação e
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto demais
condições de acordo
com as normas de
saúde/sanitárias

Bonare Milho em
conserva em
lata 02 kg

R$ 30,07 R$
4.811,20

R$ 30,07 R$ 4.811,20 0,00 % R$ 0,00
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vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

42 30,00 Pct.

Polvilho - 1 kg -
Textura fina e
coloração branca.
isento de sujidades e
mofos. embalagem
plástica, atóxica,
transparente e não
violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar com a
data da entrega,
pacote de 1 kg.,
demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Matuto Polvilho Doce
01 kg R$ 9,14 R$ 274,20 R$ 9,14 R$ 274,20 0,00 % R$ 0,00

47 150,00 Pct.

Sal iodado refinado - 1
kg - Sal iodado com,
no mínimo, de 96,95%
de cloreto de sódio e
sais de iodo;
acondicionado em
saco de polietileno
resistente e vedado -
pacote com 1.000
(mil) gramas; com
validade mínima de 10
(dez) meses contados
a partir do
recebimento do
produto; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Ita Sal Refinado
01 kg R$ 1,87 R$ 280,50 R$ 2,12 R$ 318,00 11,79 % R$ 0,25

50 500,00 Frs.

Suco concentrado
sabor CAJU - 500 ml -
Suco integral de caju,
água, suco
concwentrado de caju,
acidulante ácido citrico
aroma idêntico ao
natural ,
estabilizantesgoma
xantana e celulose
microcristalina e
conservadores:
benzoato de sódio e
metabissulfito de
sódio, pasteurizado e
homogeneizado não
fermentado e não
alcoólico, não contém
glúten, não contem
açúcar; acondicionado
em embalagem
apropriada, contendo
500 ml; validade
mínima de 10 meses
contados a partir do
recebimento do
produto; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Dafruta
Suco de caju
concentrado
500ml

R$ 3,31 R$
1.655,00 R$ 4,35 R$ 2.175,00 23,90 % R$ 1,04

53 60,00 Pct. Trigo para quibe - 500
g - Trigo obtido do
grão integral, torrado
e moído. Textura seca.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente,
não violada, contendo
dados do produto:

Pacha Trigo para
quibe 500g

R$ 5,47 R$ 328,20 R$ 5,61 R$ 336,60 2,49 % R$ 0,14
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identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote de
500 gramas. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Total R$ 16.254,30 Total Orçado R$
17.309,60 6,10% R$

1.055,30

Fornecedor:  SUPER RIO SUPERMERCADO EIRELI - 28.670.433/0001-73

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

5 30,00 Pct.

Amido de milho - 1 kg
- Produto amiláceo
extraído do milho,
coloração branca,
textura fina. Isento de
mofo e sujidades.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente
e acondicionada em
caixa padrão,
contendo dados do
produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote com 1
Kg. Demais condições
de acordo com as
normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE, E OUTRAS).

AMAFIL AMAFIL R$ 6,60 R$ 198,00 R$ 6,60 R$ 198,00 0,00 % R$ 0,00

6 30,00 Pct.

Amido de milho - 500
g - produto amiláceo
extraído do milho;
aspecto cor, cheiro e
sabor próprios;
umidade máxima de
14% por peso; isento
de sujidades, parasitas
e larvas; validade
mínima de 10 (dez)
meses contados a
partir do recebimento
do produto;
acondicionado em
saco de papel
impermeável fechado -
pacote com 500 gr;
demais condições de
acordo com as normas
de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

MANIVA MANIVA R$ 3,99 R$ 119,70 R$ 3,99 R$ 119,70 0,00 % R$ 0,00

7 850,00 Pct. Arroz tipo 1 - 5 kg -
Beneficiado; polido;
grãos inteiros, longos
e finos; com teor de
umidade máximo de
15%; isento de
sujidades e materiais
estranhos;
acondicionado em
saco plástico -pacote

DONO DA
CASA

DONO DA
CASA

R$ 23,75 R$
20.187,50

R$ 19,76 R$
16.796,00

-20,19 % R$ -3,99
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com 05 (cinco) quilos;
validade mínima de 05
(cinco) meses,
contados a partir do
recebimento do
produto; demais
condições, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

8 30,00 KG

Bacon - resfriado,
defumado, em peça e
embalagem plástica à
vácuo atóxica,
transparente,
contendo dados do
produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote com 1
Kg. De mais condições
de acordo com as
normas de
saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

SAUDALI SAUDALI R$ 33,89 R$
1.016,70 R$ 27,28 R$ 818,40 -24,23 % R$ -6,61

9 200,00 Pct.

Bolacha doce tipo
maria/maisena - 350 g
- Biscoito tipo maria
/maizena. Produzido
com farinha de trigo
fortificada com ferro e
ácido fólico, crocante,
livre de gorduras
trans. Embalagem
plástica, atóxica, de
cor opaca, não
violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6(seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote de
350 gramas. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

VIANEZA VIANEZA R$ 4,89 R$ 978,00 R$ 4,89 R$ 978,00 0,00 % R$ 0,00

10 250,00 Pct. Bolacha doce tipo
rosquinha coco ou
leite - 350 g - Biscoito
tipo rosquinha, sabor
coco ou leite.
Produzida com farinha
de trigo fortificada
com ferro e ácido
fólico, crocante, livre
de gorduras trans.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente,
não violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade

FLAMBOYANT FLAMBOYANT R$ 6,41 R$
1.602,50

R$ 6,73 R$ 1.682,50 4,75 % R$ 0,32
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mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote 350 g.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

16 15,00 Pct.

Coco ralado - 1 kg -
Coco ralado e
desidratado sem
açúcar. Integral,
parcialmente
desengordurado,
isento de sujidades e
ranço. Embalagem
plástica, atóxica,
transparente, não
violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6(seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote de 1
Kg. Demais condições
de acordo com as
normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

COPRA COPRA R$ 29,72 R$
445,80 R$ 24,72 R$ 370,80 -20,22 % R$ -5,00

17 900,00 Kg

Coxa e sobrecoxa de
frango - Cortes (coxa
e sobrecoxa)
congelados com perda
inferior 8% após
desgelo. Embalagem
plástica, atóxica,
transparente e não
violada, contendo em
média 1 Kg em cada
pacote. Conter rótulo
com registro do MAPA
SIF/DIPOA e data de
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).
Transportado em
carroceria fechada,
isotérmica, Com
temperaturas de -12
°C a -18°C (artigo
453, parágrafo 4° do
decreto estadual n°
12.342/78).

SUPER
FRANGO

SUPER
FRANGO R$ 10,96 R$

9.864,00 R$ 10,96 R$ 9.864,00 0,00 % R$ 0,00

18 30,00 Frs. Creme de leite - 1 kg -
Creme de leite
tradicional, em caixa
UHT com identificação
do produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade e
informações
nutricionais
estabilizante fosfato
dissódico. Não contém
glúten. Alérgicos
contêm derivados do
leite. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias

TRIANGULO TRIANGULO R$ 15,96 R$ 478,80 R$ 15,96 R$ 478,80 0,00 % R$ 0,00
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vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

20 150,00 Pct.

Farinha de mandioca -
500 g - Seca, fina,
ligeiramente torrada;
clara; isenta de
sujidades, parasitas e
larvas; validade
mínima de 07 (sete)
meses contados a
partir da entrega do
produto;
acondicionado em
saco plástico atóxico -
pacote com 500
gramas; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

AMAFIL AMAFIL R$ 4,10 R$
615,00 R$ 3,29 R$ 493,50 -24,62 % R$ -0,81

21 40,00 Pct.

Farinha de rosca - 500
g - Textura seca, fina.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente,
não violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote de
500 gramas. Demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

PACHA PACHA R$ 6,74 R$
269,60 R$ 5,41 R$ 216,40 -24,58 % R$ -1,33

25 30,00 Unid.

Fermento químico em
pó - 500 g Tipo em
pó; composto de
pirofosfato ácido de
sódio; bicarbonato de
sódio; fosfato mono-
cálcio; validade
mínima de 04 (quatro)
meses contados a
partir do recebimento
do produto; poderá
ser acondicionado em
embalagem: latas,
potes plásticos ou
pacotes metalizados;
capacidade 500
gramas; demais
condições de acordo
com as normas de
saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS)

TRISANT TRISANT R$ 11,85 R$ 355,50 R$ 11,85 R$ 355,50 0,00 % R$ 0,00

30 200,00 Pct. Macarrão comprido
tipo espaguete - 1 kg -
Sêmola de trigo,
enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos e
corantes naturais de
urucum e cúrcuma.
Após cozimento
manter-se solto com o
sabor e odor
característico.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente
e não violada,
contendo dados do
produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de

ROBERTA ROBERTA R$ 5,95 R$
1.190,00

R$ 5,95 R$ 1.190,00 0,00 % R$ 0,00
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fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

33 120,00 Pct.

Macarrão tipo
parafuso tricolor - 500
g - Sêmola de trigo
(enriquecida com ferro
e ácido fólico), ovos,
espinafre, beterraba,
cenoura, e corantes
naturais de urucum e
cúrcuma. Após
cozimento manter-se
solto com o sabor e
odor característico.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente
e não violada,
contendo dados do
produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

SANTA
AMALIA

SANTA
AMALIA R$ 7,25 R$

870,00 R$ 4,36 R$ 523,20 -66,28 % R$ -2,89

34 120,00 Pct

Macarrão tipo penne -
500 g - Sêmola de
trigo, enriquecido com
ferro e ácido fólico,
creme de milho
(máximo de 15%)
(geneticamente
modificado a partir de
Bacillus thuringiensis e
Streptomyces
viridochomogenes) e
corantes naturais de
cúrcuma e urucum.
Após cozimento
manter-se solto com o
sabor e odor
característico.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente
e não violada,
contendo dados do
produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto, de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitária
vigentes (ANVISA, SIF
E OUTRAS).

CRISTAL CRISTAL R$ 3,89 R$ 466,80 R$ 3,89 R$ 466,80 0,00 % R$ 0,00

35 240,00 Unid. Mantiga - 500 g - sem
sal e corantes urucum;
embalagem primaria
hermeticamente
fechada;
acondicionada em
caixa de papelão
reforçado,
transportada e

CRISTALAT CRISTALAT R$ 20,51 R$
4.922,40

R$ 20,51 R$ 4.922,40 0,00 % R$ 0,00
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conservada em
temperaturas não
superior a 10° C; suas
condições deverão
estar de acordo com a
portaria146/96(MAPA),
RDC 12/01, RDC
259/02, RDC 360/03 e
suas alterações
posteriores; produto
sujeito a verificação
no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados pelo
MAPA e ANVISA;
validade mínima na
data da entrega de 3
meses; embalagem de
500gr

38 600,00 Frs.

Óleo de soja vegetal
comestível- 900 ml -
Obtido de espécie
vegetal; isento de
ranço e substâncias
estranhas; validade
mínima de 10 (dez)
meses contados a
partir do recebimento
do produto; frasco
com 900 ml; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

VITALIV VITALIV R$ 9,97 R$
5.982,00 R$ 8,85 R$ 5.310,00 -12,65 % R$ -1,12

39 150,00 Dúzias

Ovos de galinha - Ovo
branco, fresco, isenta
de sujidades,
rachaduras, fungos.
Tamanho pequeno,
peso mínimo de cada
unidade 40 gramas.
Acondicionados em
embalagens
apropriadas (pente
com capacidade para
quarenta e oito
unidades ou caixa
para uma dúzia).
Procedente de
galinhas sadias.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

DELTA DELTA R$ 10,56 R$
1.584,00 R$ 10,87 R$ 1.630,50 2,85 % R$ 0,31

40 20,00 Pote

Paçoca de amendoim -
1 kg - Com as
seguintes
características: tipo
rolha de 15 gramas,
embalagem com no
mínimo 60
unidades.Embalagem
plástica, atóxica,
contendo dados do
produto: identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses a contar da
data de entrega do
produto. Pacote com 1
Kg. Demais condições
de acordo com as
normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

TRES
IRMAOS

TRES
IRMAOS R$ 18,93 R$ 378,60 R$ 18,93 R$ 378,60 0,00 % R$ 0,00

45 50,00 Kg Queijo tipo mussarela
- Embalado á vácuo.
Embalagem

TAQUARI TAQUARI R$ 43,08 R$
2.154,00

R$ 43,13 R$ 2.156,50 0,11 % R$ 0,05
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transparente, sem
sujidades. Lista de
ingrediente, tabela de
valor nutricional. Leite
pasteurizado
semidesnatado,
fermento lácteo,
cloreto de sódio (sal),
concentrado protéico
de soro de leite,
cloreto de cálcio,
coagulante e
conservador sorbato
de potássio. 31 %
menos gordura .não
contém glúten.
Validade de pelo
menos 240 dias.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

46 30,00 Bisnaga

Requeijão cremoso -
1,5 kg - Embalado á
vácuo. Embalagem
transparente, sem
sujidades. Lista de
ingrediente, tabela de
valor nutricional. Leite
pasteurizado
semidesnatado,
fermento lácteo,
cloreto de sódio (sal),
concentrado protéico
de soro de leite,
cloreto de cálcio,
coagulante e
conservador sorbato
de potássio. 31 %
menos gordura .não
contém glúten.
Validade de pelo
menos 240 dias.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

CANTO DE
MINAS

CANTO DE
MINAS R$ 64,76 R$

1.942,80 R$ 65,73 R$ 1.971,90 1,47 % R$ 0,97

54 40,00 Frs.

Vinagre branco de uva
- 750 ml - Aspecto
límpido e com
características
sensoriais próprias.
Embalagem plástica,
atóxica, transparente,
lacrada, conter dados
do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 6 (seis)
meses) a contar da
data de entrega do
produto. Frasco de
750 mL; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

CASTELO CASTELO R$ 6,49 R$
259,60 R$ 4,93 R$ 197,20 -31,64 % R$ -1,56

Total R$ 55.881,30 Total Orçado R$
51.118,70 -9,32% R$

-4.762,60

Fornecedor:  COMERCIAL UBERLANDIA LTDA - 48.891.094/0001-62

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

27 80,00 Pct. Fubá - 500 g - Aspecto
de cor, cheiro e sabor
próprios; com

sinha sinha R$ 2,48 R$ 198,40 R$ 3,46 R$ 276,80 28,32 % R$ 0,98
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ausência de umidade,
fermentação e ranço;
isento de sujidades,
parasitas e larvas;
validade mínima de 04
(quatro) meses
contados a partir do
recebimento do
produto; embalado em
saco plástico
transparente e atóxico
-pacote com 500
gramas; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

48 200,00 Kg

Salsicha empacotada a
vácuo - Embalagem
plástica, transparente,
não violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
preparada com carnes
em perfeito estado de
conservação,
estabilizantes,
antioxidantes,
conservantes. Não
deverá apresentar
superfície úmida
pegajosa e partes
flácidas ou
consistência anormal.
Informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 90 dias a
contar da data de
entrega do produto.
Pacote com 5 KG.
Demais condições de
acordo comas normas
de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

avivar avivar R$ 9,60 R$
1.920,00 R$ 10,24 R$ 2.048,00 6,25 % R$ 0,64

Total R$ 2.118,40 Total Orçado R$
2.324,80 8,88% R$ 206,40

Fornecedor:  MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 00.531.859/0001-27

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

29 400,00 Kg

Linguiça tipo calabresa
- Resfriada, defumada,
em embalagem
plástica, atóxica,
transparente, não
violada, contendo
dados do produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
estabilizantes,
antioxidantes,
conservantes. Não
devera apresentar
consistência anormal.
Informações
nutricionais, lote,
gramatura, datas de
fabricação e
vencimento. Validade
mínima de 90 dias a
contar da data de
entrega do produto.
Pacote com 2,5 Kg.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

SAUDALI PCT 2,5 KG R$ 20,88 R$
8.352,00 R$ 23,52 R$ 9.408,00 11,22 % R$ 2,64
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43 50,00 Kg

Presunto - Sem capa
de gordura. Embalado
á vácuo. Embalagem
transparente, sem
sujidades, não violada.
Lista de ingrediente,
tabela de valor
nutricional,
estabilizantes,
aromatizantes,
realçador de sabor,
antioxidante,
conservador. Com data
de validade de pelo
menos 240 dias.
Demais condições de
acordo com as normas
de Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).Não
contém glúten.

SABOREAR SEM CAPA
GORDURA R$ 24,00 R$

1.200,00 R$ 30,53 R$ 1.526,50 21,38 % R$ 6,53

Total R$ 9.552,00 Total Orçado R$
10.934,50 12,64% R$

1.382,50

Fornecedor:  CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - 00.028.822/0001-80

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

Valor
Orçado

Total
Orçado

Econ.
%

Economia
R$

49 200,00 Frs.

Suco concentrado
sabor ACEROLA - 500
ml - Água, suco
natural concentrado;
conservantes;
acidulante;
aromatizante; corante
natural da fruta;
estabilizantes;
rendimento mínimo:
1,5 litros; produto
pasteurizado e
homogeneizado, não
fermentado e não
alcoólico;
acondicionado em
embalagem
apropriada, contendo
500 ml. validade
mínima de 10 meses
contados a partir do
recebimento do
produto; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Hit Fruits Suco
Concentrado R$ 6,20 R$

1.240,00 R$ 6,27 R$ 1.254,00 1,11 % R$ 0,07

51 250,00 Frs. Suco concentrado
sabor GOIABA - 500
ml - Água, suco de
goiaba concentrado de
goiaba, acidulante:
ácido cítrico,
estabilizante: goma
xantana,
conservadores;
benzoato de sódio e
metabissulfito de
sódio, acidulante;
aromatizante; corante
natural: carmim,
antioxidante; ácido
ascorbico e
antiespumante
polidimetilsloxano
estabilizantes;
rendimento mínimo:
1,5 litros; produto
pasteurizado e
homogeneizado, não
fermentado e não
alcoólico;
acondicionado em
embalagem
apropriada, contendo
500 ml. validade
mínima de 10 meses
contados a partir do

Hit Fruits Suco
Concentrado

R$ 4,31 R$
1.077,50

R$ 6,01 R$ 1.502,50 28,28 % R$ 1,70
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recebimento do
produto; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

52 400,00 Frs.

Suco concentrado
sabor UVA - 500 ml -
Água, suco
concentrado de uva,
suco concentrado de
maçã; conservantes;
acidulante, ácido
cítrico; aroma natural
conservadores;
benzoato de sódio e
metabissulfito de
sódio corantes
antocianina e
antiespumante
polidimetlsiloxano.
estabilizantes;
rendimento mínimo:
1,5 litros; produto
pasteurizado e
homogeneizado, não
fermentado e não
alcoólico;
acondicionado em
embalagem
apropriada, contendo
500 ml. validade
mínima de 10 meses
contados a partir do
recebimento do
produto; demais
condições de acordo
com as normas de
Saúde/Sanitárias
vigentes (ANVISA,
SIFE E OUTRAS).

Hit Fruits Suco
Concentrado R$ 4,13 R$

1.652,00 R$ 6,06 R$ 2.424,00 31,84 % R$ 1,93

Total R$ 3.969,50 Total Orçado R$
5.180,50 23,38% R$

1.211,00

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor CNPJ Item(s) Vencido(s) Total Geral Total Orçado Econ.
%

Economia
R$

CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA -
COMERCIO EIRELI

64.317.761/0001-
54 1 R$720,00 R$ 986,40 27,01% R$ 266,40

TIAGO LUIS DO NASCIMENTO
22300818884

29.412.936/0001-
01 2 - 13 - 14 - 15 - 19 - 26 - 28 - 41 R$127.937,40 R$

140.200,00 8,75% R$
12.262,60

INVICTUS SOLUCOES INTEGRADAS
LTDA

44.922.087/0001-
20

3 - 4 - 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 31 -
32 - 36 - 37 - 42 - 47 - 50 - 53 R$16.254,30 R$

17.309,60 6,10% R$
1.055,30

SUPER RIO SUPERMERCADO EIRELI 28.670.433/0001-
73

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18
- 20 - 21 - 25 - 30 - 33 - 34 - 35 -
38 - 39 - 40 - 45 - 46 - 54

R$55.881,30 R$
51.118,70 -9,32% R$

-4.762,60

COMERCIAL UBERLANDIA LTDA 48.891.094/0001-
62 27 - 48 R$2.118,40 R$ 2.324,80 8,88% R$ 206,40

MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA

00.531.859/0001-
27 29 - 43 R$9.552,00 R$

10.934,50 12,64% R$
1.382,50

CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS
ALIMENTICIOS - EIRELI

00.028.822/0001-
80 49 - 51 - 52 R$3.969,50 R$ 5.180,50 23,38% R$

1.211,00

Total Geral R$
216.432,90

R$
228.054,50 5,10% R$

11.621,60


