
Item 1: cesta domestica
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Média dos Preços Obtidos: R$ 94,46

Relatório de Cotação: Cesta Básica

Pesquisa realizada entre 17/07/2021 08:48:55 e 17/07/2021 08:46:23Pesquisa realizada entre 17/07/2021 08:48:55 e 17/07/2021 08:46:23

Item 1: cesta domesticaItem 1: cesta domestica

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

6 / 43 1 R$ 94,46 (un) R$ 94,46

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS NºPregão:82021

UASG:984239

15/06/2021 R$ 97,36

2 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL/RS NºPregão:162021

UASG:928048

15/06/2021 R$ 80,69

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento

e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas |

Campus Manaus Centro

NºPregão:32021

UASG:158445

11/06/2021 R$ 87,00

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES NºPregão:372021

UASG:982457

26/05/2021 R$ 90,43

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS NºPregão:82021

UASG:980595

27/04/2021 R$ 129,50

6 PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE NºPregão:172021

UASG:982727

10/03/2021 R$ 81,79

Valor UnitárioValor Unitário R$ 94,46R$ 94,46

Valor Global:Valor Global:   R$ 94,46R$ 94,46

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 94,46 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 94,46

Valor do item em relação ao total

1) cesta domestica

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.0

12.5

25.0

37.5

50.0
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Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 97,36R$ 97,36

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Objeto:Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição parcelada de kits de

alimentos ricos em proteinas através de Recurso Federal para ações

socioassistencias e para proteção social às famílias em situação de emergência

decorrente do COVID-19, conforme solicitação da Secretaria Muncipal de

Desenvolvimento Social.

Descrição:Descrição: Cesta básica - gêneros alimentíciosCesta básica - gêneros alimentícios - Cesta básica - gêneros alimentícios,

cesta basica - generos alimenticios

CatMat:CatMat: 113026113026 - CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTICIOS

Data:Data: 15/06/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:984239

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 230

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.421.805/0001-16
* VENCEDOR *

LARISSA OLIVEIRA CAMPOS R$ 97,10

Marca: Marca: Marca Propria                                                
Fabricante: Fabricante: Marca Propria                                                
Modelo: Modelo: UNIDADE 
Descrição: Descrição: Arroz polido agulhinha Tipo 2 - 5KG (1 pct). Feijão carioca - 1KG (2 pacotes) Sardinha em conserva (em óleo) - 125g cada (2 latas) Carne/almodegas 
420 gramas (1 lata) Leite integral de um litro cada(2 cx) Ovos de galinha brancos(1 duzia) Iogurte natural, sabores diversos 120 ml (10 un.) Carne peito de franc
o s/tempero embalado em bandeja ou pacote de 1 kg.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Machado AV ARTUR BERNARDES, 550 (35) 8855-7818 cmbernadete@hotmail.com

25.052.801/0001-21 ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS R$ 97,20

Marca: Marca: CESTA                                                
Fabricante: Fabricante: BÁSICA                                                
Modelo: Modelo: UNIDADE 
Descrição: Descrição: Cesta básica - gêneros alimentícios, cesta basica - generos alimenticios                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA JARBAS PIMENTA, 18 (35) 3851-2596 / (35) 3851-2743 paodeouro.be@gmail.com

36.680.482/0001-15 INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA R$ 97,52

Marca: Marca: Propria                                                
Fabricante: Fabricante: Propria                                                
Modelo: Modelo: Propria 
Descrição: Descrição: Cesta básica - gêneros alimentícios, cesta basica - generos alimenticios Arroz polido - Marca Campineiro Feijão Carioca - Marca Belo Grão Sardinha
em Conserva - Marca Pescador Carne/almondega - Marca Oderich Leite Integral - Marca Cemil Ovos - Marca Perfa Iogurte Natural - Marca Paulista Carne Peito 
Frango - Marca Rivelli                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Ribeirão das Neves R ADELINO SOARES DINIZ, 50 (31) 3474-1159 penapereira@globo.com

41.166.089/0001-48 TROPICAL MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 97,58

Marca: Marca: varias                                                
Fabricante: Fabricante: varias                                                
Modelo: Modelo: cesta 
Descrição: Descrição: Arroz (1 pct) polido agulhinha Tipo 2 - 5KG (DONO DA CASA ) , Feijão carioca (2PCT) - 1KG (GOLDEN) , Sardinha em conserva (2 latas) em óleo - 125
g cada ( ROBINSON ), Carne/almodegas (1 lata) - 420 gramas ( QUALITA ) , Leite integral (2 cx) - de um litro cada ( UAI ) , Ovos de galinha brancos (1 duzia) ( PE
RFFA ) , Iogurte natural (10 un.) - sabores diversos 120 ml ( TREVINHO ) , Carne peito de frango (1 kg) - s/tempero embalado em bandeja ou pacote de ( HIPER ).

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Nova Serrana R PRUDENTE DE MORAIS, 359 (31) 9395-8598 legalizacao@contabilidadegecon.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 80,69R$ 80,69

Órgão:Órgão: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL/RS

Objeto:Objeto: Fornecimento de cestas básicas.

Data:Data: 15/06/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade cesta básica composta por: a) 1 pacote de açúcar refinado; b) 2 pacotes de arroz; c) 1 pacote de café; d) 1 pacote de biscoito doc

e sortido; e) 1 embalagem de extrato de tomate; f) 1 pacote de farinha de milho média; g) 1 pacote de farinha de trigo especial; h) 2

pacotes de feijão preto; i) 1 pacote de leite em pó; j) 1 pacote de massa alimentícia com ovos; k) 1 garrafa de óleo de soja refinado;

l) 2 latas de sardinha em óleo
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Descrição:Descrição: Cesta domesticaCesta domestica - CESTA BÁSICA COMPOSTA POR: A) 1 PACOTE DE AÇÚCAR

REFINADO; B) 2 PACOTES DE ARROZ; C) 1 PACOTE DE CAFÉ; D) 1 PACOTE DE

BISCOITO DOCE SORTIDO; E) 1 EMBALAGEM DE EXTRATO DE TOMATE; F) 1

PACOTE DE FARINHA DE MILHO MÉDIA; G) 1 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO

ESPECIAL; H) 2 PACOTES DE FEIJÃO PRETO; I) 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ; J) 1

PACOTE DE MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS; K) 1 GARRAFA DE ÓLEO DE SOJA

REFINADO; L) 2 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:162021 / UASG:928048

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6.210

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

32.268.072/0001-00
* VENCEDOR *

FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 67,99

Marca: Marca: FLUSS                                                
Fabricante: Fabricante: FLUSS/DIVERSOS                                                
Modelo: Modelo: FLUSS 
Descrição: Descrição: AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 1kg. Açúcar refinado, origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, em embalagem plástica, transparente, resisten
te, com solda reforçada e íntegra. Deverá constar no rótulo informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 m
eses. 1 globo ARROZ – Pacote de 1kg. Subgrupo parboilizado, classe longo fino, tipo 1. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente, com solda re
forçada e íntegra. Data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. 2 rei arthur CAFÉ – Pacote com 500g. Com selo de qualida
de ABIC. Ingredientes 100% grãos de café arábica. Data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. Com informação nutricion
al no rótulo. 1 odebrech BISCOITO DOCE SORTIDO – Pacote com 350g, no mínimo. Em embalagem plástica com dupla proteção e informação nutricional. Com 
data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. 1 ZAGONEL EXTRATO DE TOMATE – Embalagem tetra pak ou lata com, no m
ínimo, 340g e máximo, 520g. Cor vermelha, odor e sabor próprios. Textura cremosa. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Aspecto: massa mole homogênea. Acid
ez máxima: 1,5%. Consistência máxima 6%. Sal máximo 2%. Sem aditivos. As embalagens não poderão estar amassadas e/ou rasgadas. Com data de fabricaç
ão e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. 1 paladori FARINHA DE MILHO MÉDIA – Pacote de 1kg. Composição: 100% milho, cor amarel
a, não pré-cozido, em embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Com data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá s
er de, no mínimo, 4 meses. Com informação nutricional no rótulo. Com adição de ferro e ácido fólico. 1 zanin FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – Pacote de 1kg. C
ontendo 100% trigo, glúten natural do trigo, sem aditivos químicos, contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá s
er de, no mínimo, 3 meses. Com informação nutricional no rótulo. Com adição de ferro e ácido fólico. 1 JACY FEIJÃO PRETO – Pacote de 1kg. Tipo 1, classe feij
ão preto, novo, de 1ª qualidade, em embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Sem a presença de grãos mofados, carunchad
os e torrados. Data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. Com informação nutricional no rótulo. 2 VO JOAO LEITE EM PÓ
– Pacote ou lata de 400g. Integral, instantâneo, com registro no Ministério da Agricultura e SIF. Devem constar na embalagem as instruções de preparo e cons
ervação. Com data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. Com informação nutricional no rótulo. 1 CCGL MASSA ALIMEN
TÍCIA COM OVOS – Pacote de 500g. Tipo parafuso. Embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Ingredientes: Farinha de trigo 
especial, ovos, glúten natural do trigo, betacaroteno entre 2000 e 4000UI de Pró-vitamina “A” por quilograma de massa. Deverá constar na embalagem instruçõ
es de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. Composição centesimal: proteínas 12,2g, li
pídios 0,9g, carboidratos 75,4g, valor energético 358,5kcal. Com informação nutricional no rótulo. 1 DIANA ÓLEO DE SOJA REFINADO – Garrafa plástica com 90
0ml. Com data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. Com informação nutricional no rótulo. 1 COCAMAR SARDINHA EM 
ÓLEO COMESTÍVEL – Lata com, no mínimo, 125g e máximo, 180g. Com data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser de, no mínimo, 6 meses. Lata
s sem ferrugem e/ou amassadas. Com registro no Ministério da Agricultura e SIF/DIPOA. Com informação nutricional no rótulo. 2 PALMEIRA                                  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Canoas AVENIDA RIO DOS SINOS, 1270 JUNIOR (51) 8161-3433 flus@flus.com.br

24.734.761/0001-35 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 74,89

Marca: Marca: DIVERSAS                                                
Fabricante: Fabricante: L.A ALIMENTOS                                                
Modelo: Modelo: L.A ALIMENTOS 
Descrição: Descrição: CESTA BÁSICA COMPOSTA POR: A) 1 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO; B) 2 PACOTES DE ARROZ; C) 1 PACOTE DE CAFÉ; D) 1 PACOTE DE BISCOIT
O DOCE SORTIDO; E) 1 EMBALAGEM DE EXTRATO DE TOMATE; F) 1 PACOTE DE FARINHA DE MILHO MÉDIA; G) 1 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; 
H) 2 PACOTES DE FEIJÃO PRETO; I) 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ; J) 1 PACOTE DE MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS; K) 1 GARRAFA DE ÓLEO DE SOJA REFINAD
O; L) 2 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA VICTORIO TARTAROTTI, 1167 (54) 8103-9087 laalimentos@outlook.com

23.969.712/0001-19 L. J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI R$ 76,10

Marca: Marca: CONFORME PROPOSTA                                                
Fabricante: Fabricante: CONFORME PROPOSTA                                                
Modelo: Modelo: CONFORME EDITAL 
Descrição: Descrição: CONFORME EDITAL                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV CARLOS PEDRO ALBERTO, 235 (51) 9940-7512 schutzescritorio@uol.com.br

94.947.090/0001-76 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 85,28
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Marca: Marca: CARAVELAS/ALTO ALEGR                                                
Fabricante: Fabricante: Usina Colombo S/A Açúcar Alcool/ Usina Alto Alegre                                                
Modelo: Modelo: Usina Colombo S/A Açúcar Alcool/ Usina Alto Alegre 
Descrição: Descrição: AÇÚCAR REFINADO – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marcas: CARAVELAS/ALTO ALEGRE/ Fabricantes: Usina Colombo S/A Açúcar Alco
ol/ Usina Alto Alegre S/a ARROZ – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marcas: SUPER OURO/BLUE RICE/ Fabr° Bem Estar Alimentos Ltda / Baur Aliment
os Ltda CAFÉ – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marca: PELÉ/ Fabr° Cia Cacique de Café Solúvel BISCOITO DOCE SORTIDO – conforme descritivo do 
Anexo II do edital. Marca: GERMANI/Fabr° Germani Alimentos Ltda EXTRATO DE TOMATE – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marca: PETITOSA/ Fabr° 
Conservas Oderich S/A FARINHA DE MILHO MÉDIA – conforme descritivo do Anexo II Dqa'o edital. Marca: ZANIN/ Fabr° Seara ind. E Com. De Produtos Agrope
cuario ltda FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marca: FDALGA/ Fabr° Moinho Estrela Ltda FEIJÃO PRETO – conforme d
escritivo do Anexo II do edital. Marcas: MINUANO/SOGENALDA/SERRA URUGUAI/Fabr° Cerealista Tigre LTDA - JRJ Comercio de Importação e Exportação/ LH
BS Cereais Ltda/ Cereais Ruviaro Ltda LEITE EM PÓ – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marcas: CCGL/ITALAC/SANTA CLARA/ Fabr° Cooperativa Cent
ral Gaúcha Ltda/ Goias Minas Ind de Laticinios Ltda/ Coop. Santa Clara Ltda MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS – conforme descritivo do Anexo II do edital. Mar
cas: FILLER/ESTRELA/CORRIERI/Fabr° Germani Alimentos Ltda/ M. Dias Branco S/A In Com de Alim/ Massasul Produtos Aliment Ltda ÓLEO DE SOJA REFINA
DO – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marcas: VITALIV/ LEVE/COCAMAR/Fabr° ADM do Brasil Ltda/ Cervejaria Petrópolis S/A/ Cocamar Cooperativa 
Agroindustrial SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL – conforme descritivo do Anexo II do edital. Marcas: NAUTIQUE/PESCADOR/ROBINSON CRUSOÉ / Fabr° SM
G Industrial Ltda/ Camil Alimentos S/A/ Crusoe Foods Ind. E Expot. Ltda                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Cachoeirinha TRAVESSA LIBERDADE, 110 Márcia Schoen (51) 3470-6422 atendimento@nutricaosaude.com.br

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI R$ 96,11

Marca: Marca: Rambo                                                
Fabricante: Fabricante: Rambo                                                
Modelo: Modelo: Não se aplica 
Descrição: Descrição: CESTA BÁSICA COMPOSTA POR: A) 1 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO; B) 2 PACOTES DE ARROZ; C) 1 PACOTE DE CAFÉ; D) 1 PACOTE DE BISCOIT
O DOCE SORTIDO; E) 1 EMBALAGEM DE EXTRATO DE TOMATE; F) 1 PACOTE DE FARINHA DE MILHO MÉDIA; G) 1 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; 
H) 2 PACOTES DE FEIJÃO PRETO; I) 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ; J) 1 PACOTE DE MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS; K) 1 GARRAFA DE ÓLEO DE SOJA REFINAD
O; L) 2 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Santa Rosa AVENIDA TUPARENDI, 1460 Délcio Delmar Rambo (55) 3512-4083 delciodelmarrambo

29.113.268/0001-11 NOEM CONSULTORIA EM MATERIAIS LTDA R$ 1.000.000,00

Marca: Marca: a                                                
Fabricante: Fabricante: a                                                
Modelo: Modelo: a 
Descrição: Descrição: a                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA ALFREDO LOPES, 1717 Felipe Jaime de Pina (16) 3419-5912 felipe@noemmedical.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 87,00R$ 87,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

Campus Manaus Centro

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de cestas básicas destinadas a distribuição para todos os discentes

dos cursos técnicos e de graduação do Campus Manaus Centro, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Cesta domesticaCesta domestica - Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no

edital e seus anexos.

CatMat:CatMat: 2789827898 - CESTA DOMESTICA

Data:Data: 11/06/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:158445

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5.100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AM

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

06.050.372/0001-09
* VENCEDOR *

C M FERREIRA RAMOS EIRELI R$ 64,99
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Marca: Marca: VITORIA SUPER ATACAD                                                
Fabricante: Fabricante: VITORIA SUPER ATACAD                                                
Modelo: Modelo: Cesta Básica contendo 14 itens c 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital e seus anexos.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AM Manaus R OURO PRETO, 28 (92) 3638-2149 cmcmanaus@hotmail.com

63.736.151/0001-22 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA R$ 76,98

Marca: Marca: ARN                                                
Fabricante: Fabricante: Alto Rio Negro                                                
Modelo: Modelo: Unidade 
Descrição: Descrição: AÇÚCAR REFINADO GRANULADO, acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entr
ega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA - Pacote de 1 Kg. ARROZ BRANCO TIPO1, agulhinha acondicionado em embalagem resistente de polietileno a
tóxico, contendo pct de 1kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega - 2kg. BISCOITO SA
LGADO, TIPO CREAM CRACKER ,de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente em polietileno, atóxico, Validad
e mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega - 1 pacote de 400g. CAFÉ EM PÓ. Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de imp
urezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. O produto deverá apresentar validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data entrega - Embalagem 500g. FARINHA DE MANDIOCA. crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe amarela, obtido das raízes d
e mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem da data 
de fabricação e validade. FARINHA DE MILHO EM FLOCOS _grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, r
esistentes. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de validade. - 2 pacotes de 500g. FARINHA DE TRIGO, Especial sem fermento, embalada em sac
os transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da 
data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct 01 kg. FEIJÃO TIPO 1, carioca, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 1 kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega ou FEIJÃO PRETO. acondicionado em embalagem resistente de p
olietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. - 2kg. LEITE EM PO, integral, pacote de 400g. Se
r leite de espécie bovina. Composição centesimal básica: proteínas, mínima de 26%; lipídios, mínimo de 26%; lactose, mínimo de 38%; caseína, mínimo de 22%. E
mbalado em plástico de polietileno, atóxico, opaco, metalizado para manter as características normais do produto. Prazo de validade mínima de 06 meses. MA
CARRÃO LONGO TIPO ESPAGUETE, a base de farinha, massa com ovos, embalagem em polipropileno, com capacidade mínima de 500 g. Com prazo de validad
e de 180 dias a contar da entrega - 3 pacotes ÓLEO DE SOJA, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da dat
a de entrega SAL MARINHO iodado refinado, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) mes
es a contar da data de entrega. PEIXE EM CONSERVA, variedade:sardinha,apresentação: descabeçada e eviscerada, meio de cobertura: com óleo comestível - 3 
latas. MARGARINA COM SAL: Gordura vegetal, tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal, embalagem d
e 500g                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA NICOLAU DA SILVA, 8 (92) 3304-2566 / (92) 8111-0186 contato@altorn.com.br

33.624.968/0001-48 M L DA ROCHA SERVICOS R$ 76,99

Marca: Marca: VARIADOS                                                
Fabricante: Fabricante: VARIADOS                                                
Modelo: Modelo: VARIADOS 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital e seus anexos.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AM Manaus R DIDIMO SOARES, 144 (92) 8127-1151

41.207.495/0001-01 RAIKSON DE JESUS SOUSA 02113175274 R$ 86,00

Marca: Marca: IN NATURA                                                
Fabricante: Fabricante: RAIKSON                                                
Modelo: Modelo: ALIMENTOS 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo alimentos                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AM Manaus R SANTA FE, 238 (92) 9438-0480 raiksonk23@gmail.com

84.636.588/0001-64 O S DE SOUZA BARBA EPP R$ 86,00

Marca: Marca: OS                                                
Fabricante: Fabricante: DIVERSOS                                                
Modelo: Modelo: DIVERSOS 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital e seus anexos.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV FERNAO DIAS PAES LEME, 444 (92) 9317-2997/ (92) 3625-4174 nscontabilidade.adm@gmail.com

35.457.651/0001-90 A V S PIRES EIRELI R$ 88,00

Marca: Marca: Cestas AVS                                                
Fabricante: Fabricante: Diversos                                                
Modelo: Modelo: 2021 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital e seus anexos.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA CONDE DE ANADIA, 22 (92) 8404-2462 acsnoel@yahoo.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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36.339.555/0001-00 F FRANCO BELEM LTDA R$ 90,00

Marca: Marca: PROPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: DIVERSOS                                                
Modelo: Modelo: CESTA/BASICA 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital e seus anexos.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AM Iranduba R RUA UATUMA, 375 (92) 9152-4630 jmfrancodias07@gmail.com

28.780.181/0001-35 EMERSON ALVES DA SILVA EIRELI R$ 93,03

Marca: Marca: HORT                                                
Fabricante: Fabricante: HORT                                                
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital e seus anexos.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R IZAURINA BRAGA, 579 (92) 9149-3091 emersonacnh@hotmail.com

38.542.295/0001-09 ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
EIRELI

R$ 97,66

Marca: Marca: Diversos                                                
Fabricante: Fabricante: Nacional                                                
Modelo: Modelo: nacional 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RO Ariquemes R DOS RUBIS, 1424 (69) 3535-3889/ (69) 8407-6612 rassessoriaempresarial2019@gmail.com

41.175.007/0001-21 EMPORIUM COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO
LTDA

R$ 125,00

Marca: Marca: Emporium Comercio                                                
Fabricante: Fabricante: Emporium Comercio                                                
Modelo: Modelo: UNIDADE 
Descrição: Descrição: Cesta Básica contendo 14 itens conforme estabelecido no edital e seus anexos.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AM Manaus R AYRES DE ALMEIDA, 23 (92) 9157-7652

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 90,43R$ 90,43

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Objeto:Objeto: Aquisição de Insumos.

Descrição:Descrição: Cesta domesticaCesta domestica - CESTA BÁSICA : 01 embalagem plástica para cesta básica;

01 achocolatado em pó - embalagem de 200 gr; 02 KG de açúcar refinado; 02 KG

de arroz tipo 1; 01 pacote de bolacha maizena- 200 gr; 01 extrato de tomate -

130gr; 01 kg de farinha de mandioca; 02 pacotes de fubá - 500 gr; 01 kg de

farinha de trigo; 02 kg de feijão tipo 1; 02 PCT de macarrão COM OVOS (500gr);

01 óleo de soja Tipo 1; 02 pct de pó de café- 500 gr; 02 pacotes de leite em pó -

200gr; 01 kg de sal refinado.

Data:Data: 26/05/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:372021 / UASG:982457

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 24

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.617.964/0001-58
* VENCEDOR *

DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 90,43

Marca: Marca: CESTA BÁSICA                                                
Fabricante: Fabricante: CESTA BÁSICA                                                
Modelo: Modelo: CESTA BÁSICA 
Descrição: Descrição: CESTA BÁSICA : 01 embalagem plástica para cesta básica; 01 achocolatado em pó - embalagem de 200 gr; 02 KG de açúcar refinado; 02 KG de arr
oz tipo 1; 01 pacote de bolacha maizena- 200 gr; 01 extrato de tomate - 130gr; 01 kg de farinha de mandioca; 02 pacotes de fubá - 500 gr; 01 kg de farinha de tri
go; 02 kg de feijão tipo 1; 02 PCT de macarrão COM OVOS (500gr); 01 óleo de soja Tipo 1; 02 pct de pó de café- 500 gr; 02 pacotes de leite em pó - 200gr; 01 kg 
de sal refinado. Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, come
rciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados a partir da data estabelecida para a sua apresentação.                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PE Recife R MOACIR ALBUQUERQUE, 327 (81) 3224-1905 diferencialcomercio@hotmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 129,50R$ 129,50

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de cestas básicas a serem distribuídas às

famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social e econômica, no

Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Descrição:Descrição: CESTA DOMESTICACESTA DOMESTICA - Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente.

Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz

branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com

empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros,

apresentação a sabor características do produto, com teor da umidade máxima

de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de

fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso

liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao

Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O

produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e

resistente, hermeticamente fechado, conforme item 1 do Termo de referencia.

CatMat:CatMat: 2789827898 - CESTA DOMESTICA

Data:Data: 27/04/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:980595

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/04/2021 12:22

Homologação:Homologação: 05/05/2021 12:02

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4.500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

12.735.202/0001-60
* VENCEDOR *

QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 98,00

Marca: Marca: QUALITY                                                
Fabricante: Fabricante: QUALITY                                                
Modelo: Modelo: CESTA BASICA ALIMENTOS 
Descrição: Descrição: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CESTA BASICA EMBALADA EM SACO RESISTENTE TRANSPARENTE CONSTITUIDA POR PRODUTOS DIV
ERSOS, CONFORME ESPECIFICADO EM EDITAL 8/2021-008PMP                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas R PADRE JOSIMO, 152 (94) 9228-0827 contato@formulacontabilidade.com.br

83.315.960/0001-78 MUSTAFE & BORGES LTDA R$ 105,80
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Marca: Marca: DIVERSAS CONF.PLAN                                                
Fabricante: Fabricante: DIVERSAS CONF.PLAN                                                
Modelo: Modelo: DIVERSAS CONF.PLAN 
Descrição: Descrição: Especificação : Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1
,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, aprese
ntação a sabor características do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricaçã
o e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, ender
eço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetic
amente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioc
a, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, co
m empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor
nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro
no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apre
sentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da ca
na de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem d
eve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02
(dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sac
o transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entr
ega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, torrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre d
e impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido qu
e deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalad
o em saco laminado de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega
. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidad
e, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que gara
ntam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nu
tricional, número do lote e da data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinh
a em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestíve
l. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com p
eso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na embalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, nú
mero do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção estadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e regi
stro no órgão competente. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em 
pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubili
dade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Port
aria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutrici
onal, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente.
.....                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas R C, 333 (94) 3346-1325/ (94) 3346-3140 mustafeeborges@gmail.com

26.544.524/0001-37 SABORE FRIOS EIRELI R$ 106,00

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Marca: Marca: DIVERSOS                                                
Fabricante: Fabricante: DIVERSOS                                                
Modelo: Modelo: CESTA BASICA 
Descrição: Descrição: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CESTA BÁSICA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE. Especificação : Cesta Básica, embalada em sac
o transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, ti
po agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor características do produto, com teor da umid
ade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de prep
aro, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente.
O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade míni
ma de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioca, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com colo
ração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem dev
e conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 0
1 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sac
o plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terro
sa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabrica
ção e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02 (dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, e
ndereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticame
nte fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, torr
ado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre de impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve co
nter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido que deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao Con
sumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado de material atóxico e resistente, her
meticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de m
ilho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e l
arvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consu
mo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote e da data de validade. O produt
o deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinha em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suco 
c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Embalagem: em lata com revestimento interno apropr
iado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com peso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na em
balagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, número do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção est
adual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. o produto deverá apresentar v
alidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integ
ral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem 
grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem 
deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- Se
rviço de Atendimento ao C                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas R 120, 0 (94) 9124-4598 saborefrios18@gmail.com

01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI R$ 116,99

Marca: Marca: PRÓPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PRÓPRIA                                                
Modelo: Modelo: Kit Cesta 
Descrição: Descrição: "Especificação : Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 
1,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apres
entação a sabor características do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nomedo produto e fabricante, data de fabricaç
ão e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, end
ereço e telefone para contato e registro noórgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeti
camente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão cario
ca, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, c
om empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, val
or nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e regis
tro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido 
da cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalag
em deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser 
de 02 (dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado e
m saco transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data d
e entrega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, torrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, 
livre de impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liqu
ido que deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser em
balado em saco laminado de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da e
ntrega. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré Cozido, Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de u
midade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, qu
e garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informa
ção nutricional, número do lote e da data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)meses a partir da data de entrega. 2 latas de S
ardinha em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo co
mestível. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas
, com peso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na embalagem devem conter as seguintes informações:identificação da empresa, peso, data de valida
de, número do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção estadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato 
e registro no órgão competente. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leit
e em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa s
olubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com 
a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor 
nutricional, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém BECO DA PIEDADE, 32 (91) 3212-1231 vendas@bombonsdescartaveis.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 9 / 22



24.061.231/0001-73 MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 117,00

Marca: Marca: PRÓPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PROPRIA                                                
Modelo: Modelo: CESTA BASICA 
Descrição: Descrição: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CESTA BÁSICA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE RE Especificação : Cesta Básica, embalada em s
aco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fin
o, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor características do produto, com teor da u
midade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de p
reparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão compete
nte. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioca, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com 
coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem
deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser d
e 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em 
saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da d
ata de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria te
rrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabri
cação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02 (dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetica
mente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, t
orrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre de impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve 
conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido que deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao C
onsumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado de material atóxico e resistente, h
ermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de 
milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do cons
umo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote e da data de validade. O produ
to deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinha em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suc
o c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Embalagem: em lata com revestimento interno apro
priado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com peso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na e
mbalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, número do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção e
stadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. o produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca inte
gral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e se
m grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalage
m deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- 
Serviço de Atendimento                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R J1, SN (94) 3352-0043 megamixdistribuidora@outlook.com

32.369.279/0001-71 A S S SUPERMERCADOS EIRELI R$ 124,00

Marca: Marca: PRIMAVERA                                                
Fabricante: Fabricante: PRIMAVERA                                                
Modelo: Modelo: - 
Descrição: Descrição: Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, ti
po 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor c
aracterísticas do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, nú
mero do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 
para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechad
o, conforme item 1 do Termo de referencia.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas R SOL POENTE, 186 (94) 8120-4855 feedback.fiscal@gmail.com

549.805.501-34 VALDIVINO RODRIGUES CHAVEIRO R$ 128,00

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 10 / 22



Marca: Marca: CESTA BÁSICA PADRÃO                                                
Fabricante: Fabricante: BOM PREÇO                                                
Modelo: Modelo: CESTA BÁSICA PADRÃO 
Descrição: Descrição: Especificação : Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1
,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, aprese
ntação a sabor características do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricaçã
o e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, ender
eço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetic
amente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioc
a, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, co
m empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor
nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro
no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apre
sentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da ca
na de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem d
eve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02
(dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sac
o transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entr
ega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, torrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre d
e impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido qu
e deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalad
o em saco laminado de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega
. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidad
e, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que gara
ntam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nu
tricional, número do lote e da data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinh
a em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestíve
l. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com p
eso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na embalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, nú
mero do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção estadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e regi
stro no órgão competente. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em 
pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubili
dade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Port
aria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutrici
onal, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente.
O pr                                        

Endereço:Endereço:

,

29.869.851/0001-57 COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 129,00

Marca: Marca: COMABEM                                                
Fabricante: Fabricante: COMABEM SUPERMERCADO                                                
Modelo: Modelo: CESTA BASICA 
Descrição: Descrição: Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, ti
po 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor c
aracterísticas do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, nú
mero do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 
para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechad
o, conforme item 1 do Termo de referencia.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas R II, S/N (94) 9221-9829 comabemsupermercado.pa@gmail.com

20.076.046/0001-00 H. MIX - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 130,00

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 11 / 22



Marca: Marca: DIVERSAS EM ANEXO                                                
Fabricante: Fabricante: DIVERSOS                                                
Modelo: Modelo: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CESTA BÁSICA 
Descrição: Descrição: Especificação : Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1
,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, aprese
ntação a sabor características do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricaçã
o e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, ender
eço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetic
amente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioc
a, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, co
m empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor
nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro
no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apre
sentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da ca
na de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem d
eve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02
(dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sac
o transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entr
ega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, torrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre d
e impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido qu
e deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalad
o em saco laminado de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega
. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidad
e, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que gara
ntam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nu
tricional, número do lote e da data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinh
a em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestíve
l. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com p
eso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na embalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, nú
mero do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção estadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e regi
stro no órgão competente. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em 
pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubili
dade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Port
aria 369/97 do Ministério de Agricultura. Segue continuidade da Descrição Detalhada do Objeto Ofertado em anexo.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas AV C, S/N (94) 9155-0320/ (94) 9186-4155 hmixcomercial@gmail.com

03.687.304/0001-67 GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA R$ 134,98

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 12 / 22



Marca: Marca: BAMBINORTE, BOCA CHE                                                
Fabricante: Fabricante: CEREALISTA SANTA FÉ LTDA ME, GRÃOS DO NORTE ALIMEN                                                
Modelo: Modelo: PACOTE 
Descrição: Descrição: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CESTA BÁSICA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE RE Especificação : Cesta Básica, embalada em s
aco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fin
o, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor características do produto, com teor da u
midade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de p
reparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão compete
nte. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioca, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com 
coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem
deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser d
e 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em 
saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da d
ata de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria te
rrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabri
cação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02 (dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetica
mente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, t
orrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre de impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve 
conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido que deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao C
onsumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado de material atóxico e resistente, h
ermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de 
milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do cons
umo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote e da data de validade. O produ
to deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinha em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suc
o c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Embalagem: em lata com revestimento interno apro
priado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com peso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na e
mbalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, número do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção e
stadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. o produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca inte
gral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e se
m grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalage
m deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- 
Serviço de Atendimento ao                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Marabá RUA PEDRO MARINHO, 1750 (94) 3324-3410 tsfranco@skorpionet.com.br

35.609.947/0001-89 B M PACHECO COMERCIO SERVICOS PECAS E ACESSORIOS EIRELI R$ 136,00

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Marca: Marca: BM PACHECO                                                
Fabricante: Fabricante: BM PACHECO                                                
Modelo: Modelo: BM PACHECO - CESTA BASICA 
Descrição: Descrição: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CESTA BÁSICA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE RE Especificação : Cesta Básica, embalada em s
aco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fin
o, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor características do produto, com teor da u
midade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de p
reparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão compete
nte. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioca, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com 
coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem
deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser d
e 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em 
saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da d
ata de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria te
rrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabri
cação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02 (dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetica
mente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, t
orrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre de impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve 
conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido que deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao C
onsumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado de material atóxico e resistente, h
ermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de 
milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do cons
umo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote e da data de validade. O produ
to deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinha em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suc
o c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Embalagem: em lata com revestimento interno apro
priado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com peso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na e
mbalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, número do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção e
stadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. o produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca inte
gral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e se
m grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalage
m deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- 
Serviço de Atendimento ao                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas R SANTA MARIA, 62 (94) 8106-0224/ (94) 9100-3703 bruno_pacheco15@hotmial.com

23.378.600/0001-93 ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI R$ 139,99

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Marca: Marca: PRÓPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PRÓPRIA                                                
Modelo: Modelo: UNICA 
Descrição: Descrição: Especificação: Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Anos tipo 1,
Avroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo tino, t4,o egulhinl,a, com empacotamento sem contato manual, livro de impurezas, grãos inteiros, apresen
te ção a sabor caracteristicas do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto a fabricante, date de tebricaçã
u e validade, número do loto, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço do Atendimento ao Consumidor, ende
reço e tolofone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, alô rico, incolor e resistente, he,meti
camonte fechado. O produto deverá apresentar validada minima de 07 (sete) meses a partir da data do entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão cario
ca, tipo 07, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor caracterlsticos, livre detentora... carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com
empacotamenlo sem contato manual. Na embalagem devo conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor n
utricional, modo da preparo, peso liquido, que deve ser de 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor. endereço a telefone para contato e registro 
no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermalicamente fechado, O produto deverá apre
sentar validada mlnima de 06 (sais) mesas a partir da data de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branca, Açúcar cristal branco. de Vqoalidade. obtido da ca
nada açúcar, livre de fermentação, isento da matéria terrosa, umidade, parasitas e detrilos animais ou vegetais, sacarose de cana.de.açúcar. Na embalagem de
ve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do tolo, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02 (
dois) Irg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e lelefone para contato e registro no órgão competente. O produlo deve ser embalado em saco
transparente, atóxico, incolor a resistente, hermeticamente fechado, O produto deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entreg
a. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, torrado o moido, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor caractorfsticos do produto. livre de 
impurezas, com o selo de ASIC, Na embalagem deve conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nolricional, peso liquido que 
deve ser de 2509, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço, telefone para contato e registro no ôrgéo competente. 0 produto deve ser embalado 
em saco laminado de material etôxico e resistente, hermeticamente techado, com prazo de validade de no e,ínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 
02 pacotes ria Flocos de Milho Pré' Cozido, Flocos de milho tipo flocão, amarelo, com aspecto. cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermenta
ção, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes albxicos, não violados, resistentes, que garantam a inte
gridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter eslcmamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nú
mero do lote e da data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega, 2 latas de Sardinha em conse
rva . Sardinha em conserva, ao próprio suco ci óleo comestível, preparada com pescado fresco. limpo, evisceredo, cozido, imersa em Óleo comestível, Embalage
m: aol lata com revestimento inlemo apropriado, vedada, isento de ferrugens e subsiáncias nocivas a não podem apresentar-se amassadas, com peso liquido d
e 250 g e peso drenado da até 170g Na embalagem devem conter as segu:i,tas informações: identificação da empresa, peso, data de validade, número do lote, 
valor nutricional e carimbo de inspeção estadual ou federal, SAC Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no Órgão c
ompetente o produto deverá apresentar validade muniria de 06 (seis) meses a partir de data de entrega. 03 pci de Leie elo pó integral, Leite empô integral, obtid
o pordesldrateção do leite de vaca integral, sem adição de soro do leito, mediante processos tecnológieos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umida
de, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glútenr com especit'icaçõos de acordo com a Portada 369/91 do M
inistério de Agricultura Na embalagem deve contar o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, númerodo lote, valor nutnc,onal, lista de ingre
dientes, peso liquido de 400g. SAC. Serviço de Atendimento ao Consumidor, endere                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA SETE DE JUNHO, 1080 (94) 3321-3230 sobreiracontabilidade@hotmail.com

13.866.337/0001-28 O F RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS R$ 145,00

Marca: Marca: O F R                                                
Fabricante: Fabricante: O F R                                                
Modelo: Modelo: Cesta Básica, embalada em saco transparente resist 
Descrição: Descrição: Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, ti
po 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor c
aracterísticas do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, nú
mero do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 
para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechad
o, conforme item 1 do Termo de referencia. ARROZ TIO JOAO FEIJAO MACRE AÇUCAR CRISTAL CAFÉ MARATA FLOCO DE MILHO ZAELI SARDINHA COQUEIR
O LEITE EM PO PIRACANJUBA OLEO SOYA SAL REFINADO ZAELI MACARRAO ZAELI FARINHA ZAELI BISCOITO MABEL EXTRATO DE TOMATE POMAROLA        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas AV DOS IPES, SN (94) 9179-2945/ (94) 3346-2941 otonielferreira@hotmail.com

07.671.935/0001-49 J. MARTIMELO COSTA E CIA. LTDA R$ 149,90

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 15 / 22



Marca: Marca: J MARTIMELO                                                
Fabricante: Fabricante: J MARTIMELO DIVERSOS                                                
Modelo: Modelo: CESTA 
Descrição: Descrição: Especificação: Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,
Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresen
tação a sabor características do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação
e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endere
ço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetica
mente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1, Feijão carioca
, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com
empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor n
utricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro 
no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apre
sentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da ca
na de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem d
eve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02
(dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sac
o transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entr
ega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, torrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre d
e impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido qu
e deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalad
o em saco laminado de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega
. 02 pacotes de Flocos de Milho PréCozido, Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidad
e, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que gara
ntam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nu
tricional, número do lote e da data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinh
a em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestíve
l. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com p
eso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na embalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, nú
mero do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção estadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e regi
stro no órgão competente. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em 
pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubili
dade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Port
aria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutrici
onal, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente.
O pr                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Parauapebas AVENIDA G, S/N (94) 9136-5836 / (94) 9152-3390 / (94) 3346-2032 dhiogo.go@hotmail.com

37.760.036/0001-83 TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA R$ 160,00

Marca: Marca: CESTA BÁSICA                                                
Fabricante: Fabricante: CESTA BÁSICA                                                
Modelo: Modelo: UNIDADE 
Descrição: Descrição: Cesta Básica, embalada em saco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, ti
po 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor c
aracterísticas do produto, com teor da umidade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, nú
mero do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone 
para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechad
o, conforme item 1 do Termo de referencia.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

PA Belém PSG SNAPP, 304 (91) 3222-2222

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO LTDA R$ 160,30

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 16 / 22



Marca: Marca: PROPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PROPRIA                                                
Modelo: Modelo: CESTA BÁSICA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE 
Descrição: Descrição: COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO: CESTA BÁSICA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE RE Especificação : Cesta Básica, embalada em s
aco transparente resistente. Constituído dos elementos abaixo relacionados: 01 pacote de Arroz tipo 1,Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fin
o, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentação a sabor características do produto, com teor da u
midade máxima de 15%. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de p
reparo, peso liquido, que deve ser de 05 (cinco) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão compete
nte. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 07 (sete) meses a partir da data de entrega. 03 pacotes de Feijão carioca tipo 1,Feijão carioca, tipo 01, selecionados e inteiros, sem perfuração, com 
coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem
deve conter o nome do produto e fabricante, data do empacotamento e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso liquido, que deve ser d
e 01 (um) Kg, SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em 
saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da d
ata de entrega. 02 pacotes de Açúcar Cristal Branco, Açúcar cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matéria te
rrosa, umidade, parasitas e detritos animais ou vegetais, sacarose de cana-de-açúcar. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabri
cação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para uso, peso liquido, que deve ser de 02 (dois) Kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco transparente, atóxico, incolor e resistente, hermetica
mente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 02 pacotes de Café Torrado e Moído, café em pó, t
orrado e moído, empacotado á alto vácuo, com coloração, odor e sabor característicos do produto, livre de impurezas, com o selo da ABIC. Na embalagem deve 
conter nome do produto e fabricante e validade legíveis, número do lote, valor nutricional, peso liquido que deve ser de 250g, SAC - Serviço de Atendimento ao C
onsumidor, endereço, telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado de material atóxico e resistente, h
ermeticamente fechado, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data da entrega. 02 pacotes de Flocos de Milho Pré-Cozido, Flocos de 
milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes atóxicos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do cons
umo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote e da data de validade. O produ
to deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. 2 latas de Sardinha em conserva - Sardinha em conserva, ao próprio suc
o c/ óleo comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Embalagem: em lata com revestimento interno apro
priado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas e não podem apresentar-se amassadas, com peso liquido de 250 g e peso drenado de até 170g. Na e
mbalagem devem conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, número do lote, valor nutricional e carimbo de inspeção e
stadual ou federal, SAC - Serviço de atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. o produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 03 pct de Leite em pó integral, Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca inte
gral, sem adição de soro do leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e se
m grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalage
m deve conter o nome do produto a fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso liquido de 400g, SAC- 
Serviço de Atendimento a                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PA Belém RUA NATAL (CJ MAREX), 83 (91) 3212-0189 zuzucarneiro@hotmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 81,79R$ 81,79

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Objeto:Objeto: Fornecimento de kits de cestas básicas para semana santa..

Descrição:Descrição: CESTA DOMESTICACESTA DOMESTICA - KIT I - CESTAS BÁSICAS - ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA

01 unidade de AÇÚCAR CRISTAL 02 unidades de ARROZ BRANCO 02 unidades

de BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 01 unidade de CAFÉ EM PÓ 01 unidade de

FARINHA DE MANDIOCA 02 unidades de FLOCOS DE MILHO 02 unidade de

LEITE EM PÓ INTEGRAL 01 unidade de MASSA ALIMENTÍCIA 01 unidade de

FEIJÃO 01 unidade de GOIABADA 01 unidade de LEITE DE COCO 01 unidade de

ÓLEO COMESTÍVEL 04 unidades de PEIXE EM CONSERVA 01 unidade de

REFRIGERANTE KIT DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL.

CatMat:CatMat: 2789827898 - CESTA DOMESTICA

Data:Data: 10/03/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:172021 / UASG:982727

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/03/2021 11:27

Homologação:Homologação: 22/03/2021 11:57

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 6.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.390.230/0001-60 ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 78,67

Relatório gerado no dia 17/07/2021 08:51:29 (IP: 201.150.149.200)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%2f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM04O6K%252f71FyQtxIbqRPUzbQv6eFrTdVrkBWEnAfnAqQr 17 / 22
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Marca: Marca: PROPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PROPRIA                                                
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: AÇÚCAR CRISTAL - Obtido da cana de açúcar, tipo Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de: sujidades, parasitas, matéria terrosa, 
detritos animais e vegetais, umidade e outros fragmentos estranhos. Embalagem de 01 kg cada KG 1 PINDORAMA/COOP. PINDORAMA ARROZ BRANCO - Tipo
02 (quebradinho); isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem apropriada. Unidade de 01 kg. KG 2 IRMAOS FARIAS / E R DE OLIVE
IRA BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - Tipo maisena, composto por farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar e outras substâncias permitidas. D
everá ser isento de parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais
, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 40
0g UND 2 03 DE MAIO/INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRES DE MAIO Café torrado e moído, não contendo glúten. Acondicionado em embalagens apropriadas. Pac
otes de 250g cada. UND 1 CAFÉ BAHIA/AGROINSDUSTRIAL DE COM CAFÉ FARINHA DE MANDIOCA - Tipo 01, classe branca, grupo seca, subgrupo fina, com a
specto, cor e cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou vegetais. Acondicionado em sacos plásticos 
transparentes resistentes e hermeticamente vedados. Embalagem de 01 kg KG 1 IRMAOS FARIAS / E R DE OLIVEIRA FLOCOS DE MILHO - simples, derivada do 
grão do milho, de cor amarela, com aspecto, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade e fermentação. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalag
em de 500g. UND 2 MILHARAL/INDUSTRIA DE ALIMENTOS XIQUE XIQUE LEITE EM PÓ INTEGRAL - leite integral, com substâncias nutricionais: carboidratos, pr
oteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio. Acondicionado em embalagens apropriadas de 400g. UND 2 BETANIA/LATICIONIOS BETANIA MASSA ALIM
ENTÍCIA - Tipo seca, formato espaguete, fio fino com comprimento entre 25cm e 30cm. Obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou S
êmola/Semolina. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas aos serem postas na água nã
o deverão turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Deve ter rendimento mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do peso 
antes da cocção. Embalagem em sacos de polietileno transparentes, pesando 500g. UND 1 BRANDINI/M. DIAS BRANCO FEIJÃO - Carioca, tipo 01, novo, constit
uido de grãos inteiros e sadios, livre de materiais terrosos, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em sacos plásticos transparentes, atóxico. 
Embalagem de 01 kg. KG 1 BOM SABOR/COMERCIAL DE ALIMENTOS FERREIRA EIRELI GOIABADA - boa qualidade, com aspecto, cor, e cheiro próprio, isenta d
e sujidades, com peso fixado na embalagem de 600g UND 1 POPULAR/POPULAR ALIMENTOS S.A LEITE DE COCO - Contendo no mínimo 500 ml, com identific
ação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade UND 1 COCAO/COOP. PINDORAMA ÓLEO COMESTÍVEL - Obtido da espécie veget
al soja, refinado Tipo 01, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação, seguido ou não de desodoriz
ação. Embalados em garrafas Pet de 900ml UND 1 SOYA/BUNGE S.A PEIXE EM CONSERVA - Tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, com molho. Ingredientes: 
óleo comestível, polpa de tomate. Sem conservantes, sem glúten. Prazo validade 36 meses. Embalagem de 125g cada. UND 4 88/G. DA COSTA REFRIGERANTE
- Bebida não alcoólica, não fermentada, de primeira linha, composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, aroma natural, sendo permitido corante c
aramelo IV. Livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em garrafas pet com tampa de rosca, deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a
partir da data de entrega. Garrafas de 02 litros cada UND 1 SCHIN/BRASIL KIRIN                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AL Porto Calvo R BOA VISTA, SN (82) 1111-1111

18.105.741/0001-00
* VENCEDOR *

MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 78,72

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Marca: Marca: PRÓPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PRÓPRIO                                                
Modelo: Modelo: CESTA BÁSICA 
Descrição: Descrição: KIT I - CESTAS BÁSICAS 01 unidade de AÇÚCAR CRISTAL – Obtido da cana de açúcar, tipo Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio, isento d
e: sujidades, parasitas, matéria terrosa, detritos animais e vegetais, umidade e outros fragmentos estranhos. Embalagem de 01 kg cada. (PINDORAMA/ COOPE
RATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA LTDA); 02 unidades de ARROZ BRANCO – Tipo 02 (quebradinho); isento de sujidades e
materiais estranhos, acondicionado em embalagem apropriada. Unidade de 01 kg (IRMÃOS FARIAS / E R DE OLIVEIRA EIRELI). "02 unidades de BISCOITO DOC
E SEM RECHEIO – Tipo maisena, composto por farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar e outras substâncias permitidas. Deverá ser isento de
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apre
sentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g (VITAMASA / Ci
pan Com E Ind De Prods Alimenticios Do Nordeste Ltda)." 01 unidade de CAFÉ EM PÓ – Café torrado e moído, não contendo glúten. Acondicionado em embalag
ens apropriadas. Pacotes de 250g cada (VALOR DE MINAS / CN DOS SANTOS). "01 unidade de FARINHA DE MANDIOCA – Tipo 01, classe branca, grupo seca, s
ubgrupo fina, com aspecto, cor e cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou vegetais. Acondicionado 
em sacos plásticos transparentes resistentes e hermeticamente vedados. Embalagem de 01 kg." (BOM SABOR/ COMERCIAL DE ALIMENTOS FERREIRA EIRELI 
- EPP); 02 unidades de FLOCOS DE MILHO – simples, derivada do grão do milho, de cor amarela, com aspecto, cheiro e sabor próprios, com ausência de umida
de e fermentação. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g (MILHARAL/ IND E COM. DE ALIMENTOS XIQUE XIQUE LTDA); 02 unidade de LEI
TE EM PÓ INTEGRAL – leite integral, com substâncias nutricionais: carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio. Acondicionado em emb
alagens apropriadas de 400g. (ITALAC/ GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA); 01 unidade de MASSA ALIMENTÍCIA – Tipo seca, formato espaguete, fi
o fino com comprimento entre 25cm e 30cm. Obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou Sêmola/Semolina. Fabricado a partir de ma
térias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas aos serem postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, não p
odendo estar fermentadas ou rançosas. Deve ter rendimento mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem em sacos 
de polietileno transparentes, pesando 500g. (GALO/ PASTIFICIO SELMI SA); 01 unidade de FEIJÃO – Carioca, tipo 01, novo, constituido de grãos inteiros e sadio
s, livre de materiais terrosos, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em sacos plásticos transparentes, atóxico. Embalagem de 01 kg." (BOM S
ABOR/ COMERCIAL DE ALIMENTOS FERREIRA EIRELI - EPP); 01 unidade de GOIABADA – boa qualidade, com aspecto, cor, e cheiro próprio, isenta de sujidades,
com peso fixado na embalagem de 600g (UNIÃO/ Uniao Alimentos Ltda). 01 unidade de LEITE DE COCO – Contendo no mínimo 500 ml, com identificação do pr
oduto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade (COCÃO/ COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA LT
DA) "01 unidade de ÓLEO COMESTÍVEL – Obtido da espécie vegetal soja, refinado Tipo 01, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutr
alização, clarificação, frigorificação, seguido ou não de desodorização. Embalados em garrafas Pet de 900ml." (CONCÓRDIA / ADM DO BRASIL LTDA); 04 unida
des de PEIXE EM CONSERVA - Tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, com molho. Ingredientes: óleo comestível, polpa de tomate. Sem conservantes, sem glút
en. Prazo validade 36 meses. Embalagem de 125g cada." (PALMEIRA/ Costa Marine Industria e Comercio de Produtos Alimenticios LTDA); 01 unidade de REFRI
GERANTE - Bebida não alcoólica, não fermentada, de primeira linha, composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, aroma natural, sendo permitido
corante caramelo IV. Livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, deverá apresentar validade mínima de 02 (doi
s) meses a partir da data de entrega. Garrafas de 02 litros cada. (INDAIÁ / Indaiá Brasil Aguas Minerais Ltda.) NÃO INCLUÍMOS A MARCA/FABRICANTE DA CES
TA PARA NÃO IDENTIFICAR A EMPRESA LICITANTE.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AL Maceió R JOSE VIEIRA, S/N Lays Silva Lopes (82) 9982-5737 martindistri@gmail.com

13.403.188/0001-60 ELLDER BULHOES DOS SANTOS R$ 79,00

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Marca: Marca: CAETÉ /LIDER /MAURIC                                                
Fabricante: Fabricante: CAETÉ /LIDER /MAURICEA /SEU ZÉ /LIDER /CORINGA /IT                                                
Modelo: Modelo: CAETÉ /LIDER /MAURICEA /SEU ZÉ /LIDER /CORINGA /IT 
Descrição: Descrição: KIT I - CESTAS BÁSICAS • 01 unidade de AÇÚCAR CRISTAL – Obtido da cana de açúcar, tipo Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio, isento 
de: sujidades, arasitas, matéria terrosa, detritos animais e vegetais, umidade e outros fragmentos estranhos. Embalagem de 01 kg cada. Marca: CAETÉ. • 02 un
idades de ARROZ BRANCO – Tipo 02 (quebradinho); isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem apropriada. Unidade de 01 kg. M
arca: LIDER. • 02 unidades de BISCOITO DOCE SEM RECHEIO – Tipo maisena, composto por farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar e outras 
substâncias permitidas. Deverá ser isento de parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caractere
s organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacra
dos com peso líquido de 400g. Marca: MAURICEA. • 01 unidade de CAFÉ EM PÓ – Café torrado e moído, não contendo glúten. Acondicionado em embalagens a
propriadas. Pacotes de 250g cada. Marca: SEU ZÉ. • 01 unidade de FARINHA DE MANDIOCA – Tipo 01, classe branca, grupo seca, subgrupo fina, com aspecto, 
cor e cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou vegetais. Acondicionado em sacos plásticos transpa
rentes resistentes e hermeticamente vedados. Embalagem de 01 kg. Marca: LIDER • 02 unidades de FLOCOS DE MILHO – simples, derivada do grão do milho, d
e cor amarela, com aspecto, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade e fermentação. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g. Ma
rca: CORINGA • 02 unidade de LEITE EM PÓ INTEGRAL – leite integral, com substâncias nutricionais: carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturad
as, sódio. Acondicionado em embalagens apropriadas de 400g. Marca: ITALAC • 01 unidade de MASSA ALIMENTÍCIA – Tipo seca, formato espaguete, fio fino c
om comprimento entre 25cm e 30cm. Obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou Sêmola/Semolina. Fabricado a partir de matérias p
rimas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas. As massas aos serem postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Deve ter rendimento mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem em sacos de poliet
ileno transparentes, pesando 500g. Marca: PAJUÇARA • 01 unidade de FEIJÃO – Carioca, tipo 01, novo, constituido de grãos inteiros e sadios, livre de materiais
terrosos, sujidades e misturas de outras espécies, acondicionado em sacos plásticos transparentes, atóxico. Embalagem de 01 kg. Marca: LIDER • 01 unidade d
e GOIABADA – boa qualidade, com aspecto, cor, e cheiro próprio, isenta de sujidades, com peso fixado na embalagem de 600g. Marca: HADA • 01 unidade de LE
ITE DE COCO – Contendo no mínimo 500 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marca: COCÃO • 01 uni
dade de ÓLEO COMESTÍVEL – Obtido da espécie vegetal soja, refinado Tipo 01, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, cl
arificação, frigorificação, seguido ou não de desodorização. Embalados em garrafas Pet de 900ml. Marca: SOYA • 04 unidades de PEIXE EM CONSERVA - Tipo p
eixe sardinha inteira sem cabeça, com molho. Ingredientes: óleo comestível, polpa de tomate. Sem conservantes, sem glúten. Prazo validade 36 meses. Embala
gem de 125g cada. Marca: GOMES DA COSTA • 01 unidade de REFRIGERANTE - Bebida não alcoólica, não fermentada, de primeira linha, composto de extrato d
e guaraná, água gaseificada, açúcar, aroma natural, sendo permitido corante caramelo IV. Livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em garrafas “pe
t” com tampa de rosca, deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de entrega. Garrafas de 02 litros cada. Marca: SCHIN                     

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA MARIA ENEDINA DOS SANTOS, 37 (82) 3543-3190 / (82) 9149-3543 osvaldo_ottoni@hotmail.com

19.463.977/0001-73 DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$ 84,58

Marca: Marca: PROPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PROPRIA                                                
Modelo: Modelo: PROPRIA 
Descrição: Descrição: KIT I - CESTAS BÁSICAS - ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA 01 unidade de AÇÚCAR CRISTAL(BEZERRENSE) 02 unidades de ARROZ BRANCO(POP) 02 
unidades de BISCOITO DOCE SEM RECHEIO(VITAMASSA) 01 unidade de CAFÉ EM PÓ(NORDESTINO) 01 unidade de FARINHA DE MANDIOCA(FEIRA NOVA) 02 
unidades de FLOCOS DE MILHO(MILHARAL) 02 unidade de LEITE EM PÓ INTEGRAL(PIRACANJUBA) 01 unidade de MASSA ALIMENTÍCIA(ALIANÇA) 01 unidade 
de FEIJÃO(BAIXA VERDE) 01 unidade de GOIABADA(DEMEL) 01 unidade de LEITE DE COCO(BOM COCO) 01 unidade de ÓLEO COMESTÍVEL(LIZA) 04 unidades d
e PEIXE EM CONSERVA(PALMEIRA) 01 unidade de REFRIGERANTE(SCHIN) KIT DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA RUA MARECHAL DEODORO, 50 CARLOS (87) 9619-6920 cwservico@hotmail.com

38.275.819/0001-34 RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 84,60

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Marca: Marca: PRÓPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PRÓPRIO                                                
Modelo: Modelo: KIT - CESTAS BÁSICAS 
Descrição: Descrição: KIT I - CESTAS BÁSICAS contendo: 01 unidade de AÇÚCAR CRISTAL. Embalagem de 01 kg cada. - Pindorama / Coop. de Colon. Agrop. e Ind. Pindora
ma Ltda.; 02 unidades de ARROZ BRANCO – Tipo 02 (quebradinho). Unidade de 01 kg. - Bom Sabor / Com. de Alim. Ferreira Eireli – EPP; 02 unidades de BISCOI
TO DOCE SEM RECHEIO – Tipo maisena. Embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g. - 3 de Maio / Ind. Alim. 3 de Maio 
S/A; 01 unidade de CAFÉ EM PÓ. Pacotes de 250g cada. - Odebrecht / Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda.; 01 unidade de FARINHA DE MANDIOCA – 
Tipo 01. Embalagem de 01 kg. - Bom Sabor / Com. de Alim. Ferreira Eireli – EPP; 02 unidades de FLOCOS DE MILHO. Embalagem de 500g. - Maratá / Jav Indúst
ria de Alimentos Ltda.; 02 unidade de LEITE EM PÓ INTEGRAL – leite integral. Acondicionado em embalagens apropriadas de 400g. - La Serenissima / Mastello
ne Hnos S.A.; 01 unidade de MASSA ALIMENTÍCIA – Tipo seca, formato espaguete. Embalagem em sacos de polietileno transparentes, pesando 500g. - Pajuçar
a / Milton Alves Ind. e Com. Ltda; 01 unidade de FEIJÃO – Carioca, tipo 01. Embalagem de 01 kg. - Bom Sabor / Com. de Alim. Ferreira Eireli – EPP; 1 unidade de
GOIABADA embalagem de 600g. - Palmeiron / Asa Indústria e Comércio Ltda.; 01 unidade de LEITE DE COCO – Contendo no mínimo 500 ml. - Cocão / Coop. de
Colon. Agrop. e Ind. Pindorama Ltda.; 01 unidade de ÓLEO COMESTÍVEL. Embalados em garrafas Pet de 900ml. - Soya / Bunge Alimentos S.A.; 04 unidades de P
EIXE EM CONSERVA - Tipo peixe sardinha. Embalagem de 125g cada. / Robinson Crouse / Crouse Foods Ind., Imp. e Exp. Ltda.; 01 unidade de REFRIGERANTE. 
Garrafas de 02 litros cada. - Schin / Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AL Satuba R EM PROJETO A, LOT. PORTAL DO RENASCER, S/N (82) 9969-8819/ (11) 7114-9874 renascerdistribuidora.al@mail.com

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS ROSAS R$ 85,00

Marca: Marca: ddiversas                                                
Fabricante: Fabricante: ddiversas                                                
Modelo: Modelo: diversas 
Descrição: Descrição: KIT I - CESTAS BÁSICAS • 01 unidade de AÇÚCAR CRISTAL – Obtido da cana de açúcar, tipo Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio, isento 
de: sujidades, parasitas, matéria terrosa, detritos animais e vegetais, umidade e outros fragmentos estranhos. Embalagem de 01 kg cada. • 02 unidades de ARR
OZ BRANCO – Tipo 02 (quebradinho); isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem apropriada. Unidade de 01 kg. SUGESTÃO DE M
ARCA: Tio João; Kiarroz; Tio Urbano, Camil; Emoções. • 02 unidades de BISCOITO DOCE SEM RECHEIO – Tipo maisena, composto por farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada, sal, açúcar e outras substâncias permitidas. Deverá ser isento de parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoito
s mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem p
rimária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g. SUGESTÃO DE MARCA: Pilar. Vitarella e Marilan. MARCAS NÃO ACEITAS: Predileto; Zabe
t. • 01 unidade de CAFÉ EM PÓ – Café torrado e moído, não contendo glúten. Acondicionado em embalagens apropriadas. Pacotes de 250g cada. SUGESTÃO D
E MARCA: Pilão; Maratá, Coringa, Kente, 3 corações; Santa Clara. • • 01 unidade de FARINHA DE MANDIOCA – Tipo 01, classe branca, grupo seca, subgrupo fina
, com aspecto, cor e cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou vegetais. Acondicionado em sacos pl
ásticos transparentes resistentes e hermeticamente vedados. Embalagem de 01 kg. SUGESTÃO DE MARCA: Tio Vieira; Tio João; Bom Sabor • 02 unidades de F
LOCOS DE MILHO – simples, derivada do grão do milho, de cor amarela, com aspecto, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade e fermentação. Isento
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g. SUGESTÃO DE MARCA: Coringa, Vitassa; Vitarela; MARCAS NÃO ACEITAS: Kisabor; Flomil; Hicari • 02 uni
dade de LEITE EM PÓ INTEGRAL – leite integral, com substâncias nutricionais: carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, sódio. Acondiciona
do em embalagens apropriadas de 400g. SUGESTÃO DE MARCA: Imbé; Camponesa; Pindorama; Piracanjuba; Italac. MARCAS NÃO ACEITAS: Camila;CCGL; Eleg
ê; Gloria; Regina • 01 unidade de MASSA ALIMENTÍCIA – Tipo seca, formato espaguete, fio fino com comprimento entre 25cm e 30cm. Obtido pelo amassamen
to mecânico de farinha de trigo comum e/ou Sêmola/Semolina. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e la
rvas. As massas aos serem postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Deve ter rendimento mínimo a
pós o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem em sacos de polietileno transparentes, pesando 500g. SUGESTÃO DE MARCA: Paj
uçara; Vitaela; Brandini; Dona Benta; Galo. • 01 unidade de FEIJÃO – Carioca, tipo 01, novo, constituido de grãos inteiros e sadios, livre de materiais terrosos, suj
idades e misturas de outras espécies, acondicionado em sacos plásticos transparentes, atóxico. Embalagem de 01 kg. SUGESTÃO DE MARCA: Bom sabor; Tio 
vieira; Tio João; Camil; Kicaldo • 01 unidade de GOIABADA – boa qualidade, com aspecto, cor, e cheiro próprio, isenta de sujidades, com peso fixado na embalag
em de 600g. SUGESTÃO DE MARCA: Palmeiron; Tambaú; Predileta; MARCA NÃO ACEITA: Fugini • 01 unidade de LEITE DE COCO – Contendo no mínimo 500 ml,
com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. SUGESTÃO DE MARCA: Pindorama; Sococo; Bom coco; Mais coco • 
01 unidade de ÓLEO COMESTÍVEL – Obtido da espécie vegetal soja, refinado Tipo 01, que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutraliza
ção, clarificação, frigorificação, seguido ou não de desodorização. Embalados em garrafas Pet de 900ml. SUGESTÃO DE MARCA: Soya; Primor; Liza • 04 unidad
es de PEIXE EM CONSERVA - Tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, com molho. Ingredientes: óleo comestível, polpa de tomate. Sem conservantes, sem glúte
n. Prazo validade 36 meses. Embalagem de 125g cada. SUGESTÃO DE MARCA: Coqueira; Gomes de Costa • 01 unidade de REFRIGERANTE - Bebida não alcoóli
ca, não fermentada, de primeira linha, composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, aroma natural, sendo permitido corante caramelo IV. Livre de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de e
ntrega. Garrafas de 02 litros cada. SUGESTÃO DE MARCA: Guaraná; Coca-cola; Soda; Schin MARCA NÃO ACEITA: Frunki, Delrio                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AL Maceió R CARLOS ALBERTO NOVAES, 01 (82) 9658-4748 samyravasconcelos01@gmail.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - cesta domesticaItem 1 - cesta domestica

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
10/03/2021 e 15/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.
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