
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO
XINGU/PA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRA do(a) MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO
003/2023 referente à Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar., que ADJUDICA nos
termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : AMHE COMERCIO LTDA - 48.343.093/0001-83

Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado Econ. % Econ. R$

1 1.700,00 Kg MATTOS MATTOS R$ 23,00 R$ 39.100,00 R$ 26,47 R$
44.999,00

13,1091
%

R$ 3,47

Descrição: ALHO -Especificação: Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos, pesando 1 kg.
de boa qualidade, bem armazenado, livre de insetos.

3 90,00 Und ADOCIL ADOCIL R$ 3,65 R$ 328,50 R$ 4,89 R$ 440,10 25,3578
%

R$ 1,24

Descrição: ADOÇANTE DIETÉTICO (80ML) -Especificação: A base de adoçante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de
plástico atóxico, contendo 80ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade, unidade de 80ml. Validade mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.

10 4.000,00 Kg PAULISTA PAULISTA R$ 5,83 R$ 23.320,00 R$ 6,76 R$
27.040,00

13,7573
%

R$ 0,93

Descrição: MACARRAO DO TIPO PARAFUSO-Especificação: Com ovos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,
contendo 500g ou 01 kg. 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 12(doze)meses a contar da data de entrega.

13 8.000,00 Kg IN NATURA IN NATURA R$ 6,73 R$ 53.840,00 R$ 7,40 R$
59.200,00

9,0540
%

R$ 0,67

Descrição: CEBOLA -Especificação: Cebola de Primeira, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem
manchas com Tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia contendo 5kg.

28 2.500,00 Litro COQUIL COQUIL R$ 5,94 R$ 14.850,00 R$ 6,13 R$
15.325,00

3,0995
%

R$ 0,19

Descrição: LEITE DE COCO GARRAFA DE VIDRO- Especificação: Garrafa de vidro com 500ml, livre de insetos, micro-organismos ou outra impureza que
venha a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.

32 5.000,00 Und MARATA MARATA R$ 2,13 R$ 10.650,00 R$ 2,20 R$
11.000,00

3,1818
%

R$ 0,07

Descrição: NÉCTAR DE FRUTAS SABOR DE LARANJA -Especificação: Agua, polpa de laranja 25%, açúcar, contém acidulante, ácido cítrico, ins/330,
antioxidante, ácido ascórbico, ins/300, vitamina c e conservadores: sorbato de potássio, ins/202, e metabissulfito de sódio ins/223. Produto não fermentado,
não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado. Não contén glúten. Embalagem primária de 200ml

34 8.000,00 Und YABUTA YABUTA R$ 0,75 R$ 6.000,00 R$ 0,78 R$
6.240,00

3,8461
%

R$ 0,03



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado Econ. % Econ. R$

Descrição: OVOS DE GALINHA- Especificação: Tamanho Médio livre de rachaduras e sujidades, com peso liquido unitário de aproximadamente 50g;
organizados em bandejas, embalados e rotulados com data de validade, com identificação do nome e endereço do fornecedor. Registro no MAPA. (Bandeja
c/30 und armazenado em caixa de papelão).

42 1.000,00 Kg ROSINA ROSINA R$ 6,80 R$ 6.800,00 R$ 7,13 R$
7.130,00

4,6283
%

R$ 0,33

Descrição: ARROZ INTEGRAL -Especificação: Tipo Integral, longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de
sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitam longo fino, tipo I, cor branca polida, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores,
subgrupo polido. Pacote de 1kg e fardo com até 30Kg.

49 10.000,00 Und MANA MANA R$ 2,50 R$ 25.000,00 R$ 2,53 R$
25.300,00

1,1857
%

R$ 0,03

Descrição: BEBIDA LÁCTEA MORANGO 200ml

52 9.000,00 Und FORTALEZA FORTALEZA R$ 6,28 R$ 56.520,00 R$ 6,57 R$
59.130,00

4,4140
%

R$ 0,29

Descrição: BISCOITO DOCE - TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE -Especificação: Biscoito doce-tipo maria ou maizena, de sabor chocolate, cor e odor
característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g,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.

54 100,00 Und IMPERIAL IMPERIAL R$ 3,51 R$ 351,00 R$ 3,72 R$ 372,00 5,6451
%

R$ 0,21

Descrição: CRAVO DA INDIA -Especificação: Em embalagem plástica de 10g, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 12 meses, informações
contidas na embalagem.

60 5.000,00 Und MARATA MARATA R$ 2,26 R$ 11.300,00 R$ 2,30 R$
11.500,00

1,7391
%

R$ 0,04

Descrição: NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ACEROLA Especificação: Néctar de frutas sabor acerola: água, polpa de fruta de acerola 25%, açúcar, contém
acidulante, ácido citrico, ins/330, antioxidante, ácido ascórbico, ins/300, vitamina C e conservadores: sorbato de potássio, ins/202, e metabissulfito de sódio
ins/223. Produto não fermentado, não alcoólico, homogenelizado e pasteurizado. Não contem glutén. Embalagem primaria de 200ml.

61 5.000,00 Und MARATA MARATA R$ 2,23 R$ 11.150,00 R$ 2,45 R$
12.250,00

8,9795
%

R$ 0,22

Descrição: NÉCTAR DE FRUTAS SABOR GOIABA Especificação: Água, polpa de goiaba 35%, açúcar, contém acidulante, ácido cítrico, ins/330,
antioxidante, ácido ascórbico, ins/300, vitamina C e conservadores: sorbato de potássio, ins/202, e metabissulfito de sódio ins/223. produto não fermentado,
não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado. Não contén glúten. Embalagem primária de 200ml.

62 5.000,00 Und MARATA MARATA R$ 2,23 R$ 11.150,00 R$ 2,39 R$
11.950,00

6,6945
%

R$ 0,16

Descrição: NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ABACAXI Especificação: Néctar de frutas sabor abacaxi: água, polpa de fruta de abacaxi 40%, açúcar, contém
acidulante, ácido cítrico, ins/330, antioxidante, ácido ascórbico, ins/300, vitamina C e conservadores: sorbato de potássio, ins/202, e metabissulfito de sódio
ins/223. Produto não fermentado, não alcoólico, homogenelizado e pasteurizado. Não contem glutén. Embalagem primaria de 200ml.

66 20.000,00 Und MANA MANA R$ 2,18 R$ 43.600,00 R$ 2,20 R$
44.000,00

0,9090
%

R$ 0,02

Descrição: IOGURTE SABOR MORANGO- Especificação: Iogurte sabor morango: deverá ser fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. A embalagem
obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada constando data de fabricação e validade e número do lote.
Embalagem de 150 ml.

69 30,00 Und ROYAL ROYAL R$ 4,02 R$ 120,60 R$ 4,06 R$ 121,80 0,9852
%

R$ 0,04



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado Econ. % Econ. R$

Descrição: FERMENTO EM PÓ PARA BOLO -Especificação: De primeira qualidade, embalagem com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de
validade, aproximadamente 100g. Inscrição no MS.

72 800,00 Und MG MG R$ 3,90 R$ 3.120,00 R$ 4,73 R$
3.784,00

17,5475
%

R$ 0,83

Descrição: MACARRÃO INTEGRAL- Especificação: Com 8% de fibra embalagem de polietileno atóxico de 500g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

77 3.000,00 Und ORI ORI R$ 9,60 R$ 28.800,00 R$ 9,70 R$
29.100,00

1,0309
%

R$ 0,10

Descrição: FARINHA DE TAPIOCA -Especificação: Sem colesterol. 100% natural. SEM GLUTEN. Características do produto: deverá ser fabricada a partir
de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem: Primária, saco de
polietileno atóxico, transparente, resistente, termosoldado, com capacidade para 500 gramas - Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, transparente,
termossoldado ou fechado com fita adesiva plastificada com capacidade para até 30 kg. Prazo de validade: mínimo de 9 meses.

80 6.000,00 Und SINHA SINHA R$ 6,48 R$ 38.880,00 R$ 6,70 R$
40.200,00

3,2835
%

R$ 0,22

Descrição: MILHO PARA MUNGUNZÁ- Especificação: Classe amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% Milho. Embalagem de 500 gramas, com dizeres de
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade.

Subtotal
Adjudicado:

R$
384.880,10

Subtotal
Orçado:

R$
409.081,90

5,9161
%

R$
24.201,80

Fornecedor : SOUZA & FADANELLI LTDA - 14.564.846/0001-69

Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

2 25.000,00 Kg MILBOM MILBOM R$ 4,75 R$
118.750,00

R$ 5,42 R$
135.500,00

12,3616
%

R$ 0,67

Descrição: ARROZ BRANCO-Especificação: tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitam longo fino, tipo I, cor branca polida, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, subgrupo polido.
Pacote de 1 kg e Fardo com até 30Kg.

5 20.000,00 Kg SAFIRA SAFIRA R$ 4,10 R$
82.000,00

R$ 4,44 R$
88.800,00

7,6576
%

R$ 0,34

Descrição: AÇUCAR -Especificação: Tipo cristal. Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo
de 99%P/P e umidade máxima de 0,3% P/P, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado
em sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante cor clara, sem umidade e sem sujidades, Pacote com 1 kg, e fardo com
até 30 kg.

16 2.000,00 Und IMPERIAL IMPERIAL R$ 4,05 R$ 8.100,00 R$ 4,44 R$ 8.880,00 8,7837
%

R$ 0,39

Descrição: COLORÍFICO (COLORAU) -Especificação: em pó fino homogenio, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de
coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie. Acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, embalado em caixa de papelão reforçado. Pacote c/ 250g.



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

19 1.500,00 Und NESTLE NESTLE R$ 13,10 R$
19.650,00

R$ 13,65 R$
20.475,00

4,0293
%

R$ 0,55

Descrição: FARINHA LÁCTEA. -Especificação: Sabor Natural, Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó
integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizantes, contendo glúten. Valor nutricional em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g de proteína e 2,5g de lipídio -
embalagem pote de polietileno ou lata de alumínio com 400g.

20 6.000,00 Kg TIO BETO TIO BETO R$ 9,30 R$
55.800,00

R$ 9,78 R$
58.680,00

4,9079
%

R$ 0,48

Descrição: FEIJÃO CARIOQUINHA -Especificação: Tipo 1, classe carioquinha, In Natura, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade
máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg,fardo com até
30kg

21 3.000,00 Kg TIO BETO TIO BETO R$ 9,05 R$
27.150,00

R$ 9,14 R$
27.420,00

0,9846
%

R$ 0,09

Descrição: FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI) -Especificação: Tipo I, classe caupi, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima
de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg; fardo com até 30Kg.

22 3.000,00 Kg TIO BETO TIO BETO R$ 9,10 R$
27.300,00

R$ 9,41 R$
28.230,00

3,2943
%

R$ 0,31

Descrição: FEIJÃO PRETO Especificação: Tipo I, classe preto, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg; fardo com até 30 Kg

26 80.000,00 Und ITALAC ITALAC R$ 7,92 R$
633.600,00

R$ 8,16 R$
652.800,00

2,9411
%

R$ 0,24

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL-Especificação: Contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não
violados, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento de consumo, contendo 200g. Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa
de papelão limpa, integra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a parti da data de
entrega na unidade requisitante.

27 150,00 Und NESTLE NESTLE R$ 41,00 R$ 6.150,00 R$ 41,57 R$ 6.235,50 1,3711
%

R$ 0,57

Descrição: LEITE FÓRMULA INFANTIL. -Especificação: De partida, favorecendo as defesas imunológicas nos primeiros meses de vida. Adição de
LCPUFAS para a modulação da resposta imunológica. Carboidratos: 100% lactose. Lata de 400 gramas.

33 5.000,00 Und COMIGO COMIGO R$ 10,69 R$
53.450,00

R$ 11,04 R$
55.200,00

3,1702
%

R$ 0,35

Descrição: ÓLEO DE SOJA TIPO 1 -Especificação: Refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica
de 900ml, não amassados, sem estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedências, informação nutricional, número de lote, data de válida de quantidade do produto e número do
registro. P produto deverá apresentar validade mínima de 10(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem primária
c/garrafas de 900ml. caixa c/até 20 unidade

37 2.000,00 Kg FAVORITO FAVORITO R$ 1,48 R$ 2.960,00 R$ 1,59 R$ 3.180,00 6,9182
%

R$ 0,11

Descrição: SAL IODADO REFINADO -Especificação: Cloreto de sódio, iodado de potássio e antiumectante INS 535 (ferrocinato de sódio) Pacote com 1kg,
fardo com até 30 kg.



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

44 8.000,00 Kg JAU PRIMER JAU PRIMER R$ 23,00 R$
184.000,00

R$ 24,71 R$
197.680,00

6,9202
%

R$ 1,71

Descrição: CHARQUE BOVINO PACOTE COM 500G -Especificação: Preparado com carne bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, seca, de
consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalado a vácuo, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

45 2.000,00 Kg TIO BETO TIO BETO R$ 8,16 R$
16.320,00

R$ 8,24 R$
16.480,00

0,9708
%

R$ 0,08

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL -Especificação: Fina, seca, branca ou amarela, deverá ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa,
isenta de matérias estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, transparente,
resistente, termo soldado, com capacidade para 01 kg - Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, transparente, termos soldado ou fechado com fita
adesiva plastificada com capacidade para até 30 kg. Prazo de validade: mínimo de 9 meses.

47 6.000,00 Und APYI APYI R$ 6,12 R$
36.720,00

R$ 6,66 R$
39.960,00

8,1081
%

R$ 0,54

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ -Especificação: Em pó, instataneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite
em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogenio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima
de 3%.acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro resistente, vedado hermeticamente e limpo.
Contendo aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

50 9.000,00 Und BELCOCO BELCOCO R$ 6,45 R$
58.050,00

R$ 6,93 R$
62.370,00

6,9264
%

R$ 0,48

Descrição: BISCOITO DOCE DE COCO -Especificação: tipo rosca, de sabor coco, cor e odor caracteristico, textura crocante, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação de validade. Isento de sujidade, parasitas larvas e material estranho. Sem gordura trans. validade mínima
de 06(seis) meses, a contar da data de entrega.

51 9.000,00 Und BELMA BELMA R$ 5,35 R$
48.150,00

R$ 5,73 R$
51.570,00

6,6317
%

R$ 0,38

Descrição: BISCOITO DOCE CHOCOLATE -Especificação: tipo rosca, de sabor chocolate, cor e odor característico, textura crocante, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação de validade. Isento de sujidade, parasitas larvas e material estranho. Sem gordura trans. validade mínima
de 06(seis) meses, a contar da data de entrega.

53 15.000,00 Und MARATA MARATA R$ 8,50 R$
127.500,00

R$ 8,87 R$
133.050,00

4,1713
%

R$ 0,37

Descrição: CAFÉ EM PÓ (UND) Especificação: Torrado e moído, não contém gluten; embalagem:250g; embalagem aluminizada, selo de pureza emitido
pela associação brasileira da indústria do café ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; rotulagem segundo os padrões da resolução nº 259 de
20/09/2002 do ms.

64 1.000,00 Und ARIANE ARIANE R$ 5,05 R$ 5.050,00 R$ 5,35 R$ 5.350,00 5,6074
%

R$ 0,30

Descrição: TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA Especificação: Tempero completo sem pimenta especificação : tempero completo - sem pimenta, com
alho, sal, orégano, manjericão, salsa, coentro, cebola, alecrim e louro, desidratados e moídos, embalagem plástica, tipo pote contendo 300 g, prazo mínimo
de validade de 6 meses a partir da data de entrega.

65 2.500,00 Und MARATA MARATA R$ 2,61 R$ 6.525,00 R$ 2,89 R$ 7.225,00 9,6885
%

R$ 0,28

Descrição: VINAGRE DE ÁLCOOL -Especificação: Branco, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material
terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado. Embalagem primária c/ garrafas
de 500ml.



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

73 12.000,00 Und BELMA BELMA R$ 5,50 R$
66.000,00

R$ 5,77 R$
69.240,00

4,6793
%

R$ 0,27

Descrição: BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER -Especificação: Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e
demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa
de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

74 4.500,00 Und PRIMOR PRIMOR R$ 4,00 R$
18.000,00

R$ 4,53 R$
20.385,00

11,6997
%

R$ 0,53

Descrição: MARGARINA 250GR -Especificação: Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de
papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 250g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

75 500,00 Und BONOARROZ BONOARROZ R$ 3,34 R$ 1.670,00 R$ 5,65 R$ 2.825,00 40,8849
%

R$ 2,31

Descrição: FLOCOS A BASE DE ARROZ- Especificação: Flocos a base de arroz (flocão de arroz), pré-cozido, adicionado de vitaminas e minerais, 1°
qualidade, com características sensoriais preservadas. Acondicionado em embalagem de 360 gramas, em material de polietileno atóxica, resistente,
contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

76 6.000,00 Und BONOMILHO BONOMILHO R$ 3,50 R$
21.000,00

R$ 3,61 R$
21.660,00

3,0470
%

R$ 0,11

Descrição: FLOCOS A BASE DE MILHO -Especificação: Flocos a base de milho (flocão de milho), pré-cozido, adicionado de vitaminas e minerais, 1°
qualidade, com características sensoriais preservadas. Acondicionado em embalagem de 500 gramas, material de polietileno atóxica, resistente, contendo
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data
de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

78 16.000,00 Und PAULISTA PAULISTA R$ 4,10 R$
65.600,00

R$ 4,74 R$
75.840,00

13,5021
%

R$ 0,64

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRAMAS -Especificação: Vitaminado, tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de
trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, Embalagem de
500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de Identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

79 9.000,00 Und OLE OLE R$ 4,15 R$
37.350,00

R$ 4,27 R$
38.430,00

2,8103
%

R$ 0,12

Descrição: MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS -Especificação: Molho de tomate: concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por
processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação,
acondicionada em latas de 340g, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações,
acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

81 3.000,00 Und SINHA SINHA R$ 12,32 R$
36.960,00

R$ 12,71 R$
38.130,00

3,0684
%

R$ 0,39

Descrição: PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 500 GRAMAS -Especificação: Obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de
soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima
de 50%. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, 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 de6 meses a contar
da data de entrega.



Subtotal
Adjudicado:

R$
1.763.805,00

Subtotal
Orçado: R$

1.865.595,50

5,4561
%

R$
101.790,50

Fornecedor : OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA -
13.060.829/0001-21

Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado Econ. % Econ. R$

4 20.000,00 Und MARATA MARATA R$ 4,65 R$ 93.000,00 R$ 5,02 R$
100.400,00

7,3705
%

R$ 0,37

Descrição: AVEIA EM FLOCOS FINOS -Especificação: acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico Contendo 250g, 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.

6 1.500,00 Und MARIZA MARIZA R$ 8,71 R$ 13.065,00 R$ 9,06 R$
13.590,00

3,8631
%

R$ 0,35

Descrição: AZEITE DE DENDÊ-Especificação: Baixa acidez, composição nutricional (100ml): gorduras máxima de 99g / 0,28mg de ferro, valor calórico
mínimo de 860 kcal, com ou sem: minerais / vitaminas.

8 20.000,00 Und PIRAKIDS PIRAKIDS R$ 1,98 R$ 39.600,00 R$ 2,23 R$
44.600,00

11,2107
%

R$ 0,25

Descrição: BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE 200ml -Especificação: Leite padronizado, soro de leite, e ou soro de leite em pó reconstituído, açúcar, creme de
leite, cacau, sal, vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, E PP, e ácido fólico, pantotenato de cálcio, proteína lactes, espessantes, carboximetilcelulose,
monoediglice-rideos, carragena, aroma artificial de chocolate, estabilizante citrato de sódio e fosfato dissódico. Embalagem de 200ml/cada.Com Caixa até
50 unidade.

12 1.000,00 Und MUCILON MUCILON R$ 8,40 R$ 8.400,00 R$ 8,42 R$ 8.420,00 0,2375
%

R$ 0,02

Descrição: CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ -Especificação: Com Nutrientes essenciais como Zinco, vitamina A, vitamina C e Ferro de melhor
absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus. Específico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Embalagem de
400g.

18 3.000,00 Kg MIRELA MIRELA R$ 7,04 R$ 21.120,00 R$ 7,53 R$
22.590,00

6,5073
%

R$ 0,49

Descrição: FARINHA DE TRIGO -Especificação: ESPECIAL, Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), com fermento, Pacote de 1 Kg /
Fardo com até 30 Kg. Prazo de validade: mínimo de 9 meses

29 10.000,00 Kg REGIONAL REGIONAL R$ 9,10 R$ 91.000,00 R$ 9,29 R$
92.900,00

2,0452
%

R$ 0,19

Descrição: MAÇÃ- Especificação: De primeira, In natura, ser limpa, casca lisa íntegra, apresentando grau de maturação adequada a manipulação,
transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda da manuseio ou transporte.

39 3.000,00 Und PESCADOR PESCADOR R$ 5,43 R$ 16.290,00 R$ 5,81 R$
17.430,00

6,5404
%

R$ 0,38

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA- Especificação: conservada em óleo de soja, embalagem sem violação, integras e limpas, lata em 125gr.

40 5.000,00 Und DA FRUTA DA FRUTA R$ 2,70 R$ 13.500,00 R$ 2,74 R$
13.700,00

1,4598
%

R$ 0,04

Descrição: SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR MARACUJÁ 200ml -Especificação: Água, extrato de soja, açúcar líquido invertido, suco de
maracujá concentrado, açúcar, maltodrextrina, vitaminas (C, B3, B6, B2, ÁCIDO FÓLICO E B12) e minerais (ferro e zinco), estabilizantes pectina e goma
guar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, regulador de acidez, ácido málico corantes urucum, e cúrcuma e edulcorante sucralose. Não contém glúten.
embalagem primária c/ 200ml.



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado Econ. % Econ. R$

58 100,00 Und DONA
BENTA

DONA
BENTA

R$ 3,25 R$ 325,00 R$ 3,28 R$ 328,00 0,9146
%

R$ 0,03

Descrição: FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO MINI-BOLO DE CHOCOLATE -specificação: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, ovos, cacau em pó, soro de leite, amido de milho, sal, emulsificantes, (mono diglicerídeos de
ácido graxos, ésteres de ácidos graxos, com poliglicerol, estearato de potássio e lecitina de soja),fermentos químicos em pó (pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio e carbonato se cálcio), corante caramelo IV, conservantes, (propionato de sódio e sorbato de potássio), umectante (sorbitol),
aromatizantes e acidulante (ácido cítrico).Aromatizado artificialmente. CONTÉM GLÚTEN. Pode conter traços de castanhas, nozes e coco. Embalagem
com 33g. Embalagem primária: Forma de papel monolúcido. Embalagem secundária: Flexível BOOP. Embalagem terciária: Caixa de embarque (display)
em papelão ondulado.

63 5.000,00 Und DA FRUTA DA FRUTA R$ 2,85 R$ 14.250,00 R$ 2,90 R$
14.500,00

1,7241
%

R$ 0,05

Descrição: SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR LARANJA Especificação: Água, extrato de soja, açúcar líquido invertido, suco de laranja
concentrado, açúcar, maltodrextrina, vitaminas (C, B3, B6, B2, ácido fólico e b12) e minerais (ferro e zinco), estabilizantes pectina e goma guar, acidulante
ácido cítrico, aromatizantes, regulador de acidez, ácido málico corantes urucum, e cúrcuma e edulcorante sucralose. Não contém glúten. Embalagem
primária c/ 200ml.

67 200,00 Und NINHO NINHO R$ 36,50 R$ 7.300,00 R$ 36,61 R$ 7.322,00 0,3004
%

R$ 0,11

Descrição: LEITE EM PÓ SEM LACTOSE -Especificação: Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, vitaminas (A, D e C) e minerais (ferro e zinco)
e estabilizante trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio, isento de lactose e glúten. Embalagem contendo 400g.
(Referência: Leite Ninho sem Lactose).

68 5.000,00 Und MARATA MARATA R$ 3,26 R$ 16.300,00 R$ 3,43 R$
17.150,00

4,9562
%

R$ 0,17

Descrição: FARINHA DE MILHO Especificação: Farinha de milho flocado enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9) amarelo, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

71 1.000,00 Und PILLAR PILLAR R$ 5,52 R$ 5.520,00 R$ 6,61 R$ 6.610,00 16,4901
%

R$ 1,09

Descrição: BOLACHA SALGADA INTEGRAL-Especificação: Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais
substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

82 2.000,00 Und NATU
QUALY

NATU
QUALY

R$ 2,25 R$ 4.500,00 R$ 2,25 R$ 4.500,00 0,0000
%

R$ 0,00

Descrição: BARRA DE CEREAL -Especificação: Barra de cereais, embalagem individual de 27 gramas, com validade de 12 meses. contém glúten.

83 200,00 Und NINHO NINHO R$ 37,00 R$ 7.400,00 R$ 37,82 R$ 7.564,00 2,1681
%

R$ 0,82

Descrição: LEITE SEM LACTOSE-Especificação: Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais, oligoelementos, nucleotídeos e
LCPUFAS, ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa. Lata de 400 gramas.

Subtotal
Adjudicado:

R$
351.570,00

Subtotal
Orçado:

R$
371.604,00

5,3912
%

R$
20.034,00

Fornecedor : RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA - 14.979.866/0001-09



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

7 9.000,00 Kg goias kg R$ 7,30 R$ 65.700,00 R$ 7,95 R$
71.550,00

8,1761
%

R$ 0,65

Descrição: BATATA INGLESA -Especificação: Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.

11 5.000,00 Kg goias kg R$ 5,80 R$ 29.000,00 R$ 6,06 R$
30.300,00

4,2904
%

R$ 0,26

Descrição: BETERRABA -Especificação: Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.

14 8.000,00 Kg goias kg R$ 6,00 R$ 48.000,00 R$ 6,16 R$
49.280,00

2,5974
%

R$ 0,16

Descrição: CENOURA-Especificação: Especial de Primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras
e cortes com tamanho e coloração uniforme. Devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 5Kg.

15 8.000,00 Kg goias kg R$ 6,20 R$ 49.600,00 R$ 6,29 R$
50.320,00

1,4308
%

R$ 0,09

Descrição: CHUCHU -Especificação: Lavado, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. de boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos

23 4.000,00 Kg du sul kg R$ 41,00 R$
164.000,00

R$ 46,08 R$
184.320,00

11,0243
%

R$ 5,08

Descrição: FILÉ DE PEIXE CONGELADO-Especificação: Semi-processado - congelado, em postas eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
sem manchas e parasitas, acondicionado em prato de isopor e saco plástico polietileno, transparente atóxico, peso em média 1kg. sendo obrigatoriamente
peixe de escama e regional, que são: Tucunaré, Pescada, Tambaqui e Pirarucu.

25 12.000,00 Kg frangao kg R$ 21,00 R$
252.000,00

R$ 22,23 R$
266.760,00

5,5330
%

R$ 1,23

Descrição: FRANGO (PEITO) -Especificação: Sem osso, semi-processado - peito congelado, eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico.

30 2.000,00 Kg regiao kg R$ 7,66 R$ 15.320,00 R$ 7,75 R$
15.500,00

1,1612
%

R$ 0,09

Descrição: MAMÃO REGIONAL -Especificação: De primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvido e
madura, com polpa firme e intacta, sem danos físico e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa pesando aproximadamente
8Kg.

31 20.000,00 Kg regiao kg R$ 3,96 R$ 79.200,00 R$ 4,11 R$
82.200,00

3,6496
%

R$ 0,15

Descrição: MELANCIA REGIONAL-Especificação: Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em a granel, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade.

36 6.000,00 Kg goias kg R$ 5,94 R$ 35.640,00 R$ 6,00 R$
36.000,00

1,0000
%

R$ 0,06

Descrição: REPOLHO -Especificação: De Boa Qualidade, Firme e Intacto, sem lesões de origem física, Rachaduras, cortes, tamanho e conformação
uniforme.

38 10.000,00 Kg mana/estrela kg R$ 15,40 R$
154.000,00

R$ 15,60 R$
156.000,00

1,2820
%

R$ 0,20

Descrição: SALSICHA RESFRIADA -Especificação: Tipo Hot Dog, de carne bovina e/ou suína, com condimentos triturados, misturados e cozidos, com
aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 5Kg em sistema a vácuo mantida sob
refrigeração, pesando aproximadamente 50g por unidade, inspecionada pelo SIF.



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

41 7.000,00 Kg regiao kg R$ 9,83 R$ 68.810,00 R$ 9,93 R$
69.510,00

1,0070
%

R$ 0,10

Descrição: TOMATE- Especificação: De boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem buracos, sem manchas, aspecto globoso, cor vermelha, classificada
como legume, graúda, de polpa firme e intacta, inseto de enfermidade boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem
lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em saco pastico por quilo.

43 6.000,00 Kg regiao kg R$ 6,89 R$ 41.340,00 R$ 6,96 R$
41.760,00

1,0057
%

R$ 0,07

Descrição: BANANA PRATA Especificação: Tipo prata, limpa, sem sujidades, com suas qualidades físicas integras.

55 2.000,00 Und da
fruta/palmeiron

garrafa R$ 5,10 R$ 10.200,00 R$ 5,61 R$
11.220,00

9,0909
%

R$ 0,51

Descrição: CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO DE ABACAXI 500ML -Especificação: Composto de corante natural; conservante:
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com
validade mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.

56 2.000,00 Und da
fruta/palmeiron

garrafa R$ 6,13 R$ 12.260,00 R$ 6,44 R$
12.880,00

4,8136
%

R$ 0,31

Descrição: CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO DE ACEROLA 500ML -Especificação: Especificação: composto de corante natural;
conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã;
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e
sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.

57 2.000,00 Und da
fruta/palmeiron

garrafa R$ 5,35 R$ 10.700,00 R$ 6,02 R$
12.040,00

11,1295
%

R$ 0,67

Descrição: CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO DE GOIABA 500ML -Especificação: Composto de corante natural; conservante:
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com
validade mínima de 10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.

59 2.000,00 Und balducco embalagem R$ 1,63 R$ 3.260,00 R$ 1,63 R$ 3.260,00 0,0000
%

R$ 0,00

Descrição: MINI-BOLO DE CHOCOLATE -specificação: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, ovos, cacau em pó, soro de leite, amido de milho, sal, emulsificantes, (mono diglicerídeos de ácido graxos, ésteres de ácidos graxos, com
poliglicerol, estearato de potássio e lecitina de soja),fermentos químicos em pó (pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato se cálcio),
corante caramelo IV, conservantes, (propionato de sódio e sorbato de potássio), umectante (sorbitol), aromatizantes e acidulante (ácido cítrico).Aromatizado
artificialmente. CONTÉM GLÚTEN. Pode conter traços de castanhas, nozes e coco. Embalagem com 33g. Embalagem primária: Forma de papel
monolúcido. Embalagem secundária: Flexível BOOP. Embalagem terciária: Caixa de embarque (display) em papelão ondulado.

70 8.000,00 Und todeschini pacote R$ 6,15 R$ 49.200,00 R$ 6,50 R$
52.000,00

5,3846
%

R$ 0,35

Descrição: BOLACHA DOCE MAISENA-Especificação: Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substancias
permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa,
íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Subtotal
Adjudicado:

R$
1.088.230,00

Subtotal
Orçado: R$

1.144.900,00

4,9497
%

R$
56.670,00

Fornecedor : ALTAMIRA CARNES EIRELI - 16.668.102/0001-10



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

9 20.000,00 Kg FRIIG.
ALTAMIRA

ALTAMIRA R$ 34,40 R$ 688.000,00 R$ 36,23 R$
724.600,00

5,0510
%

R$ 1,83

Descrição: CARNE BOVINA EM CUBOS -Especificação: Carne bovina em cubos tipo musculo congelada, proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa. Isenta de: excesso
de gordura, cartilagem, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante. acondicionada em embalagem atóxica, transparente e resistente, peso líquido de 2kg,contendo na embalagem
a identificação do produto, peso e data de embalagem

Subtotal
Adjudicado:

R$
688.000,00

Subtotal
Orçado:

R$
724.600,00

5,0510
%

R$
36.600,00

Fornecedor : O S OLIVEIRA COMERCIAL - 03.623.513/0001-47

Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado

Econ.
% Econ. R$

17 15.000,00 Kg frigorifico
santa cruz

quilo R$ 31,14 R$ 467.100,00 R$ 31,78 R$
476.700,00

2,0138
%

R$ 0,64

Descrição: CARNE MOÍDA. -Especificação: Carne Bovina - Tipo Moída Dianteira de 1º Qualidade, sem osso tipo 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. Em
condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa cor própria da espécie sem manchas esverdeadas ou
pardacentas odor próprio. Parte do Boi: Coxão mole, Acém duro, Alcatra, Contra-filé e Patinho.

24 6.000,00 Kg americano quilo R$ 13,16 R$ 78.960,00 R$ 13,58 R$ 81.480,00 3,0927
%

R$ 0,42

Descrição: FRANGO INTEIRO CONGELADO -Especificação: Semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios,
sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico, peso em média 2kg, sem tempero, de boa qualidade.

46 2.000,00 Kg mana quilo R$ 43,11 R$ 86.220,00 R$ 43,55 R$ 87.100,00 1,0103
%

R$ 0,44

Descrição: QUEIJO MUSSARELA FATIADO -Especificação: produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco creme
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado. Pacotes com até 03 kg.

48 1.000,00 Kg perdigão quilo R$ 27,99 R$ 27.990,00 R$ 30,61 R$ 30.610,00 8,5592
%

R$ 2,62

Descrição: APRESUNTADO FATIADO

Subtotal
Adjudicado:

R$
660.270,00

Subtotal
Orçado:

R$
675.890,00

2,3110
%

R$
15.620,00

Fornecedor : PANIFICADORA E LANCHONETE PAGUE MENOS LTDA - 29.726.687/0001-29



Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado

Econ.
% Econ. R$

35 480.000,00 Und FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

R$ 0,54 R$
259.200,00

R$ 0,83 R$
398.400,00

34,9397
%

R$ 0,29

Descrição: PÃO MASSA FINA Especificação: Farinha de trigo enriquecida com ferro, fermento, sal, leite, cor do miolo levemente creme, casca cor
dourada, brilhante e tamanho uniforme. Pesando 50g cada unidade.

Subtotal
Adjudicado:

R$
259.200,00

Subtotal
Orçado:

R$
398.400,00

34,9397
%

R$
139.200,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 5.195.955,10 R$ 5.590.071,40 7,0502 % 394.116,30

Vitória do Xingu - Pará, 16 de Fevereiro de 2023
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