
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento
de Gêneros Alimentícios, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência
Social e seus Programas.

Foi dada a devida publicidade ao certame, era observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 04/02/2021.
INFORME MUNICIPAL - 04/02/2021;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - http://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 04/02/2021;
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 08/02/2021;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 08/02/2021.

Licitantes cadastrados neste processo:
1. DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 36.433.875/0001-24;

2. JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - CNPJ: 19.464.948/0001-26;
3. RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - CNPJ: 29.552.827/0001-90.

Ãs 08:00 horas do dia 25/02/2021, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de A^jibio, designada pela
Portaria n© 0002/2021-GP de 04/01/2021, composta pelos servidores;
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA - Membro da equipe de apoio;
MARIA DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA - Membro da equipe de apoio.

Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu
a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitantes qualificados a participar desta reunião:
1. RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - Representante: CHARLES NUNES DA SILVA, CPF no

039.080.574-26;
2. JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - Representante: JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS, CPF no

094.866.174-73;

3. DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI - Representante: WALBER SILVA DOS SANTOS, CPF no

804.663.034-91.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de
habilitação dos licitantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta de
Preços os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes. Analisadas as propostas,
passou a informar:

Licitante desclassificado por sua proposta não atender as exigências contidas no instrumento
convocatório:

A empresa JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS, apresentou Proposta sem assinaturas, portanto a mesma
foi desclassificada.

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação das propostas e a
convocação dos licitantes, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório,
para a apresentação dos lances.

Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no
correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais.

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foram abertos os envelopes contendo a
documentação de habilitação apenas dos licitantes vencedores, os quais tiveram seus conteúdos
devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar:

Licitante melhor classificado na fase de lances verbais inabilitado por sua documentação não
atender ao disposto no instrumento convocatório:
A empresa RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS, foi desclassificada por deixar de atender o Item 9.2.2
e o item 9.4, quando os documentos apresentados se a devida autenticação por parte do
Pregoeiro ou por Cartório competente.



Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e
os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte
resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI - Valor: R$ 208.494,00.

Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do
certame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que
fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição.

O envelope contendo a documentação do respectivo licitante não classificado dentre as melhores
propostas, ainda lacrado, será devolvido ao seu representante.

Facultada a palavra: nenhiama observação foi feita.

Considerações do Preqoeiro:

O Pregoeiro agradeceu a presença dos licitantes e dos membros da equipe de apoio e passou os
seguintes informes:

a) Que o certame teve ampla divulgação nos meios oficiais de comunicação;
b) Que foi dada a tolerância de quinze minutos em conformidade com o instnuaento

convocatório;

c) Agradeceu a presença do Assessor Técnico Especializado o Senhor Ubiratan Batista da
Silva da Empresa UP - Comércio e Serviços Ltda, o qual nos assessorou em procedimentos
durante toda a sessão pública deste certame;

d) Que o processo será logo adjudicado e encaiainhado para PROCURADORIA JURÍDICA e
posteriormente para homologação por parte da autoridade superior.

e) Por fim agradeceu a todos a presença.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme,
vai devidamente assinada. Riachão/PB, 25 de fevereiro de 2021.

MARYSAVIO DA SILVA LIMA

JtíiAai rk 'ãamfx
MARIA DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA

C^vla."
JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA

i L /ct
DISTRIBUIDCUIDORA TRIUNFO EIRELI

AUSENTOU-SE ANTES DÓ FIM DA SESSÃO

JOÃO PAULO LU/O DOS SANTOS

AUSENTOU-SE ANTES DO FIM DA SESSÃO

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS

UBIRATA] ^STA tíA><ífelLVA
AS£ pR TÉCNICO



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva;
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimenticios, destinados a atender a
demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Programas.

1,0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as
observações apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes
da etapa competitiva - fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

- DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI.

Itens: 1-2-3-5-8-9-10-11-12-13-14-16-17

- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31; Valor: R$ 202.980,00.

- RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS.

Itens; 4-6-7-15; Valor: R$ 7.940,00.

-18-19-20-21-22-23

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

ICPF/CNPJ jPartlclpantes |Valor
1 - ACHOCOLATADO EM PO, instantâneo, pacote com 400 gramas, Ingredientes açúcar refinado, cacau em pó.

niaitodextrina, sal refinado, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e mistura de vitaminas e

minerais. Não contém glúten.

0 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 7,00

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 5,99

1 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 5,80

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 5,60

2 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI / 4,95

2 -  AÇÚCAR CRISTAL, branco, acondicionado em embalagem de polipropileno á:ransparente original do

fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria tenrosa, livre de umidade e

fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento
estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

0 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS / 3,50

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI J 3,29

1 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,25

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI / 3,20

3 - ADOÇANTE DIETÉTXCO LÍQUIDO, embalagem: Frasco com a 100 ml. /

0 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 7,50

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 4,99

1 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 4,95

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 4,90

4 - ARROZ PARBOLIZADO, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 com identificação do produto.

marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 0 produto

deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 5,99

0 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 5,00

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 4,99

5 - AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalagem: caixa com 250 gramas, data de fabricação e prazo de validade.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 4,99

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,94

6 -  BISCOITO CREAM CRACKER, embalagem 3 em I, dupla proteção, pacote com 400 gramas, composição

carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,99

0 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,80

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,44

1 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,43

7  - BISCOITO MAIZENA embalagem 3 em 1, dupla proteção, pacote de 400 gramas, composição carboidratos,

proteína, gorduras.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,99

0 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,80

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,44

1 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,43

8 - CAFB EM PO, torrado 3 moldo, embalado automaticamente, acondicionado em embalagem metalizada original,

pacote com 250 gramas.

0 29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 4,50

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,99

9 - CALDO, sabor de carne ou de galinha. Caixeta com 24 unidades, acondicionados em embalagem original.



29.552,827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 19,00

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 12,99

10 - CANJIQÜINHA, acondicionado em embalagem original, resistente de 400 gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
<s6is) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 6,99

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 6,90

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 5,95

11 - CHARQÜE DE CARNE BOVINA, ponta de agulha, a vácuo, fardo de 5 kg, no máximo 15% de gordura, livres de
aparas, acondicionado em embalagem plástica, com Registro no Ministério da Agricultura SIF, informação
do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem.

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 230,00

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 185,00

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 168,00

12 - CÒMINHO MOÍDO, extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro,
saú>or característicos, sem misturas, isentos de sujidades, parasitas e lairvas. Embalagem de 100 gramas, em
sacos plásticos trsuisparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consixmo. Acondicionados em fardos lacrados contendo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto, O produto deverá apresentar validade minima de 05 (cinco) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 1,30

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 0,85

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 0,84

13 - COLORIFICO, embalagem de 100 gramas, composição farinha de milho, extrato oleoso de urucum a óleo de
soja.

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 1,00

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 0,75

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 0,74

14 - EXTRATO DE TOMATE, concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo
tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais,
isento de sujidades e fermentação, acondicionada em pacote de 340 gramas, de flaindres, com verniz
scuiitário, recravadas, sem estufcunentos, sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações,
acondicionadas em caixa de papelão limpa, integra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data
de validade, quemtidade do produto e número do registro, O produto deverá apresentar validade minima de 10
(dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. /

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 4,50

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,29

15 - ERVILHA E MILHO VERDE (DUETO), Ervilha e Milho Verde em conserva, acon
resistente de 200 grcupas, 1* qualidade.

cionado em embalagem original

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,89

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,80

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,78

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,75

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,45

29.552.827/0001-90 RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,43

16 - FARINHA DE MILHO FLOCADA, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 gramas, em sacos plásticos
transparentes parentes e atóxicos, lindos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade minima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega na tmidade requisitante.

0| 36.433.875/0001-24 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1,89

17 - IOGURTE NATURAL DESNATADO, Iogurte desnatado, natural embalagem de 1 Litro, obtido de leite,
pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de farutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com
consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a
partir da data de recebimento. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, nvimero do

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 6,99

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 6,95

18 - LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem em pacote de 200 gramas, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido e registro no Ministério da Agricultura.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 5,99

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 5,97

19 - MACARRÃO, tipo espaguete, fino, sem colesterol, pacote contendo 500 gramas. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fcibricação e prazo de validade, e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,99

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,65

20 - MARGARINA, produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes de polipropileno
com lacre de papel êiluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo contendo peso liquido 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade dc
produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,99

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,97

21 - MILHO PARA PIPOCA,

qualidade. A embalagem

nutricional, número do

acondicionado em embalagem plástica transparente, resistente de 500 grzunas, 1"
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
lote, data de validade, quantidade do produto e número do, registro. O produto



deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade reqpaisitante.

0| 36.433.875/0001-24 IdISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,90

22 - MUNGÜZA, grãos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em pacote de 500 gramas, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do constaao, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar validade minima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,99

36.433.875/0001-24 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,98
23 - ÓLEO DÊ SOJA REFINADO, embalagem original dê fábrica frasco com 900 ml, especificação dos
ingredientes, informações do fabricsuate e data de vencimento estampada na embalagem,/ de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Oj 36.433.875/0001-24 [distribuidora TRIUNFO EIRELI 9,99

24 - proteína TEXTÜRIZADA DE SOJA, embalagem em pacote de 400 gramas, conteúdo
fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém Glúten.

idratos, proteínas,

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,99

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,95

25 - SAL REFINADO IODADO, Embalagem com Ikg, com validade de até 12 meses.

0[ 36.433.875/0001-24 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 0,99

exigências: Conter

de sódio: máximo de 0,02%
26 - SALSICHA, TIPO CARNE, (Embalagem de Ikg) : Congelada, deverá atender às se^
2% de amido, isenta de pimenta e corantes artificiais, a) Nitrito de potássio ou
quando usados isoladamente ou combinados; b) Nitrito de potássio ou de sódio, açodados ou não a nitrito
de potássio ou de sódio: máximo de 0,05%. Embalagem e peso: as salsichas deverão ter peso unitário de 35 a
45 gramas, em embalagem rotulada a vácuo, resistente, transparente, atóxica. Não serão aceitas embalagens
defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração. O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens deverão constar de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do fabricante e marca; nome e endereço do fabricante; data de

validade ou prazo máximo para consumo; data de fabricação do produto. O produto a ser entregue não poderá
ter validade inferior a 6 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação minima de 30 dias.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 9,99

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 7,72

27 - SARDINHA EM CONSERVA COM OLEO COMESTÍVEL EM LATA, composição: sardinha, água de constituição (ao

próprio suco), óleo de soja e sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida.
embalagem primária: lata retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores
características da embalagem com sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do
fornecedor, tabela nutricional, lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de
fabricação). O produto recebido deverá ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser
acondicionados em uma única embalagem, para con^or a Cesta Básica.

0[ 36.433.875/0001-24 [distribuidora TRIUNFO EIRELI [ 3,99

28 - SUCO CONCENTRADO DE CAJU, suco integral de caju, água, suco concentrado de caju. Conservadores
metabissulfito e benzoato de sódio, acidulante: ácido citricô, aromatizante: aroma idêntico ao natural de
caju, estábilizante goma gelana. Não contém Glúten. Garrafa ou embalagem PET contendo 500 ml

0[ 36.433.875/0001-24 [distribuidora TRIUNFO EIRELI 2,10

29 - VINAGRE DE ÁLCOOL, Embalagem com 500 ml. Ingredientes: Fermentado acélico de álcool, água e

eonservante INS-223, ACIDEZ VOIÁTIL: 4%, Não Contêm Glúten.
36-433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1,99

36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1,98

30 - CESTA BASICA COMPOSTA DE; AÇÚCAR CRISTAL 02 (DOIS) KG), branco, acondicionado em embalagem de

polipropileno transparente original do fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações
do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ
PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO
CARIOQÜINHA 02 (DOIS) KG, Tipo 1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secxmdariamente em
fardos de 30kg, que atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTÜRIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE,
embalagem de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém
Glúten. MACARRÃO 01 (UM) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo 500g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de acordo com a

Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. ÓLEO DE SOJA REFINADO 01
(UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de

vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. CAFÉ EM PÓ 02(DOIS) PACOTES,
torrado e moido, pacote c/250g. BISCOITO CREAM CRACKER 01(UM), embalagem de 400 gramas, composição
carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO
CQMÉSTÍVEL 2 (DUAS) LATAS, composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo de soja e
sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata
retcuigular metéilica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores características da eitibalagem com
sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação). O produto recebido deverá
ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados em \xma única embalagem,
^ara compor a Cesta Básica
0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 59,47

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 59,45

polipropileno transparente original do fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações
do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ
PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, Classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
O produto deverá ter registro no bíinistério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO
CARIOQÜINHA 02 (DOIS) KG, Tipo 1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secTondariamente em
fardos de 30kg, que atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTÜRIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE,



embalagem de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém
Glúten. MACARRÃO 01 (UM) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo 500g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fêibricaçào e prazo de validade, e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. ÓLEO DE SOJA REFINADO 01
(UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. CAFE EM PÓ 02(DOIS) PACOTES,
torrado e moido, pacote c/250g. BISCOITO CREAM CRACKER 01(UM), embalagem de 400 gramas, composição
carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA CCH4 ÓLEO
COMESTÍVEL 2 (DUAS) LATAS, composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo de soja e
sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata
retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores características da embalagem com
sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação) . O produto recebido deverá
ter no minimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados em uma única embalagem,

a Cesta Básica.

0 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 59,47

1 36.433.875/0001-24 DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 59,45

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

- Não há registro.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão,
produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI.

CNPJ: 36.433.875/0001-24.
Itens: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31.

Valor: R$ 208.494,00.

- 18 - 19 -
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de
lances verbais.

VI. Unit. [Class.l Porc. |Obs.Participantes

1 - ACHOCOLATADO EM PO, instantâneo, pacote com 400 gramas, Ingredientes: açúcar refinado, cacau em pó,
maltodextrina, sal refinado, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e mistura de vitaminas e
minerais. Não contém glúten.
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 5,99 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 7,00 16,86% LV

2  - AÇÚCAR CRISTAL, branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e
fragmentos estrêinhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento
estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,29 1 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,50 2 6,38% LV

3 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, embalagem: Frasco com a 100 ml.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 4,99 1 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 7,50 2 50,30% LV

ARROZ PARBOLIZADO, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde

Rodrigo diego soares santos 5,00 0,00% LV

distribuidora triunfo eireli 5,99 19,80% LV

5 - AVEIA EM flocos FINOS, embalagem: caixa com 250 gramas, data de fabricação e prazo de validade.
I  0,00%|4,99|DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LV

6  - BISCOITO CREAM CRACKER, embalagem 3 em 1, dupla proteção, pacote com 400 gramas, conçsosiçâo
carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, fer/o e sódio
Rodrigo diego soares santos 3,80 0,00% LV

distribuidora triunfo eireli 3,99 5,00% LV

7  - biscoito MAIZENA embalagem 3 em 1, dupla proteção, papote de 400 gramas, composição carboidratos,
pro telna, gorduras.

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

3,80

3,99

0,00%

5,00%

LV

LV

8 - CAFE EM PO, torrado e moldo, embalado automaticame:{ite
pacote com 250 gramas.

^condicionado em embalagem metalizada original.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,99 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 4,50 12,78% LV

9 - CALDO, sabor de carne ou de galinha. Caixeta com 24 uptidades, acondicionados em embalagem original.
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 12,99 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 19,00 46,27% LV

10 - CANJIQUINHA, acondicionado em embalagem original, resistente de 400 gramas. A embzilagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade minima de 06
<seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisiteuite.

I  6,99| 1DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 0,0( LV

11 - CHARQUE DE CARNE BOVTNA, ponta de agulha, a vácuo, fardo de 5 kg, no máximo 15% de gordura, livres de
aparas, acondicionado em embalagem plástica, com Registro no Ministério da Agricultura - SIF, informação
do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 185,00 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 230,00 24,32% LV

12 - COMINHO MOÍDO, extraido de sementes do cominho de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro,
sabor característicos, sem misturas, isentos de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 100 gramas, em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos nâo violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Acondicionados em fardos lacrados contendo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade minima de 05 (cinco) meses a partir

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 0,85 1 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 1,30 2 52,94% LV

13 - COLORÍFICO, embalagem de 100 gramas, composição farinha de milho, extrato oleoso
soja.

de urucum e óleo de

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 0,75 1 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS

O
o

2 33,33% LV

14 - EXTRATO DE Td-ÍATE, concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate

tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes
isento de sujidades e fermentação, acondicionada em pacote de 340 gramas, de flandres

por processo

artificiais,

,  com verniz



DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,29 1 0,00% LV

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 4,50 2 96,51% LV

15 - ERVILHA E MILHO VERDE (DUETO), Bivilha e Milho Verde em conserva, acondicionado em embalagem original
resistente de 200 gramas, 1" qualidade.

RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS 3,80 1 0,00% LV

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 3,89 2 2,37% LV

sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações,

acondicionadas em caixa de papelão limpa, integra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validado minima de 10

16 - FARINHA DE MILHO FLOCADA, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 gramas, em sacos plásticos
transparentes parentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto.
A embcLlagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade minima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

I  1
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 0,0( LV

17 - IOGURTE NATURAL DESNATADO, Iogurte desnatado, natural embalagem de 1 Litro, obtido de leite,
pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com
consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a
partir da data de recebimento. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1  6,99| 1 1 0,00%| LV
18 - LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem em pacote
do fabricam te, prazo de validade, peso liquido

de 200 gramas, com dados de identificação do produto, marca
e registro no Ministério da Agricultura.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1  5,99| 1 1 0,00%| LV
19 - MACARRÃO, tipo espaguete, fino, sem colesterol, pacote contendo 500 gramas. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1  2,99| 1 1 0,00%| LV
20 - MARGARINA, produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes de polipropileno
com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto
até o momento do constimo contendo peso liquido 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na \inidade requisitante.

I  2,99| 1 I 0,00%| LVDISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

21 - MILHO PARA PIPOCA, acondicionado em embalagem plástica transparente, resistente de 500 gramas, 1
qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto
deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade recjpaisitante.

0,00%|3,90|DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LV

22 MUNGUZA, grãos de milho amarelo, com aspecto, cor/, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade.
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e 3
plásticos transparentes e atóxicos, lis^os não violado
até o momento do consumo, acondicionados em fardos li

arvas. Embalagem em pacote de 500 gramas, em sacos
resistentes que garantam a integridade do produto

crados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nv^ricLonal, número do lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar validade (cinco) meses a partir da data de entrega na

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI Y 1  2,99| 1 1 0,00%| LV
23 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, embalagem origina&.^''''t^t fábrica
ingredientes, informações do fabricante e data da vencimento

Resolução 12/78 da CNNPA. \ \

frasco com 900 ml, especificação dos
estampada na embalagem, de acordo com a

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI \ J 1  9,991 1 1 0,00%| LV
24 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, embalagem em pacoVe de 400
fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém Glúten.

gramas, conteúdo carboidratos, proteínas,

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1  3,99| 1 1 0,00%| LV

25 - SAL REFINADO IODADO, Embalagem com Ikg, com validade de até 12 meses.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 1  0,99| 1 1 0,00%| LV

26 - SALSICHA, TIPO CARNE, (Embalagem de Ikg): Congelada, deverá atender às seguintes exigências: Conter
2% de amido, isenta de pimenta e corantes artificiais, a) Nitrito de potássio ou de sódio: máximo de 0,02%
guando usados isoladamente ou combinados; b) Nitrito de potássio ou de sódio, associados ou não a nitrito
de potássio ou de sódio: máximo de 0,05%. Embalagem e peso: as salsichas deverão ter peso xmitário de 35 a
45 gramas, em emb£ü.agem rotulada a vácuo, resistente, tr«insparente, atóxica. Não serão aceitas embalagens
defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração. O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens deverão constar de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do fabricante e marca; nome e endereço do fabricêinte; data de
validade ou prazo máximo para consvuno; data de fabricação do produto. O produto a ser entregue não poderá
ter validade inferior a 6 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação minima de 30 dias.

I  0,00%| LV9,991DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

27 - SARDINHA EM CONSERVA CGti ÓLEO COMÉSTÍVEL EM LATA, composição: sardinha, água de constituição (ao
próprio suco), óleo de soja e sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida.
embalagem primária: lata retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores
características da embalagem com sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do
fornecedor, tabela nutricional, lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de
fabricação). O produto recebido deverá ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser
acondicionados em uma única eaú?alagem, para compor a CESTA BÁSICAca.
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | 3,99| 1 | 0,00%| LV
28 - SUCO CONCENTRADO DE CAJÚ, suco integral de caju, água, suco concentrado de caju. Conservadores
Eoetabissulfito e benzoato de sódio, acidulante: ácido citricô, aromatizauite: aroma idêntico ao natural de
caju, estabilizante goma gelana. Não contém Glúten. Garrafa ou embalagem PET contendo 500 ml.

^  I 0,00%| LVDISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 2,10|



29 - VINAGRE DE ÁLCOOL, Embalagem com 500 ml, Ingredientes;

conservante INS-223, ACIDEZ VOLÁTIL: 4%, Não Contém Glúten.

Fermentado acélico de álcool, água e

1>99| 0,00%|DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LV

30 - CESTA BASICACA COMPOSTA DE: AÇÚCAR CRISTAL 02 (DOIS) KG), branco, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente original do fabriccuite com 1 kg, aspecto grcuiuloso fino a médio, isento de
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações
do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ
PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, Classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO
CARIOQUINHA 02 (DOIS) KG, Tipo 1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secxindariamente em
fardos de 30kg, que atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE,
embalagem de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém
Glúten. MACARRÃO 01 (UM) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo 500g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. ÓLEO DE SOJA REFINADO 01
(UM) , original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fábricéuite e data de
vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. CAFE EM PÓ 02(DOIS) PACOTES,
torrado e moldo, pacote c/250g. BISCOITO CREAM CRACKER 01(UM) , embalagem de 400 gramas, con^osição
carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO
COMESTÍVEL 2 (DUAS) LATAS, composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo de soja e
sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata
retcingular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores ceucacterlsticas da embalagem com
sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação) . O produto recebido deverá
ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados em uma única embalagem
para compor a CESTA BÁSICA.

59,47| 0,00%|DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LV

31 - CESTA BASICA CCMPOSTA DE: AÇÚCAR CRISTAL 02 (DOIS) KG), branco, acondicionado em embalagem de

polipropileno transparente original do fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de
aatéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações
do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ
PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do
produto, marca do fabriccuite, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO
CARIOQUINHA 02 (DOIS) KG, Tipo 1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secundariamente em
fardos de 30kg, que atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE,
embalagem de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém
Glúten. MACARRÃO 01(X}M) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo SOOg. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabriccuite, data de fabricação e prazo de validade, e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos — CNNPA. ÓLEO DE SOJA REFINADO 01
(UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de

vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. CAFÉ EM PÓ 02 (DOIS) PACOTES,
torrado e moldo, pacote c/250g. BISCOITO CREAM CRACKER 01(UM), embalagem de 400 gramas, composição
carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO
COMESTÍVEL 2 (DUAS) LATAS, composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo de soja e
sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata
retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores características da embalagem com
sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação). O produto recebido deverá
ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados em uma única embalagem,
para compor a CESTA BÁSICA.

0,00%|DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI 59,471 LV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Riachão - PB, 25 de Fevereiro de 2021.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

MAPA DE APURAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021

Pcurticipantes Unid. I Quant. VI. ünit. VI. Totéü. Class. Obs.

1 - ACHOCOIATADO EM PO, instantâneo, pacote com 400 gramas, Ingredientes: açúcar refinado, cacau em po,
maltodextrina, sal refinado, emulsificante lecitina de soja, aromatizamtes e mistura de vitêiminas e
minerais. Não contém glúten.

4,95| 990,001DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [pacote |200
2  - AÇÜCAR CRISTAL, branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante com 1 kg, aspecto grsuiuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e
fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento
estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA

3,20| 1.920,00! 1 IDISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [600
3 - ADOÇANTE DIETETICOLIQUIDO, embalagem: Frasco com a 100 ml.

4,90| 490,001DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [frasco [100
4 - ARROZ PARBOLIZADO, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo do validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

4,99[ 2.994,00[ 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [kg (600 r
5 - AVEIA EMFLOCOS FINOS, embalagem: caixa com 250 gramas, data de fabricação e prazo de validade.

3,94[ 394,001DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [caixa [100 r
6  - BISCOITO CREAM CRACKER, embalagem 3 em 1, dupla proteção, pacote com 400 gramas, composição
carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio.

3,44[ 2.064,001 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [pacote [600
7  - BISCOITO MAIZENA embalagem 3 em 1, d\jpla proteção, pacote de 400 gramas, composição carboidratos,
proteína, gorduras.

[pacote [600 3,44| 2.064,00! 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

8 - CAFE EM PO, torrado e moldo, embalado automaticamente, acondicionado em embalagem metalizada original,
pacote com 250 grêunas.

3,99[ 1.596,00! 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [pacote [400
CALDO, sabor de carne ou da galinha. Caixeta com 24 unidades, acondicionados em embalagem original.

12,99[ 1.299,00[ 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [caixeta [100
10 - CANJIQUINHA, acondicionado em embalagem original, resistente de 400 gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricionaJL, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade reguisitante.

5,95[ 1.190,00[ 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [caixa [200 \
11 - CHARQUE DE CARNE BOVINA, ponta de agulha, a vácuo, fardo de 5 kg, no máximo 15% de gordura, livres de
aparas, acondicionado em embalagem plástica, com Registro no Ministério da Agricultura - SIF, informação
do fabricEuite, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem.

[fardo [50 168,00[ 8.400,00! 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

12 - COMINHO MOIDO, extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro,
sabor característicos, sem misttoras, isentos de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 100 gramas, em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limp<^ não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consvimo. Acondicionaaos em fardos lacrados contendo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deyerá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir
da data de entrega na unidade reguisitante.

[pacote [200 0,85[ 170,00[DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

13 - COLORIFICO, embalagem de 100 grê
soja.

Lção farinha de milho, extrato oleoso de urucum e óleo de

[pacote [400 0,75[ 300,00[DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

14 - EXTRATO DE TOMATE, concentrado,

tecnológico preparado com frutos mad^
isento de sujidades e fermentação,

szinitário, recravadas, sem estufamer

;o resultante da concentração da polpa de tomate por processo
selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais,

&ndicionada em pacote de 340 gréunas, de flandres, com verniz
fos, sem vazamento, corrosão interna, e outras alterações.

acondicionadas em c£ã.xa de papelão limpa, integra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data
de validade, queuitidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validado mínima de 10
(dez) meses a partir da data de entrega na unidade rQqpiisitante

2,29[ 458, 00[DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [pacote [200
15 - ERVILHA E MILHO VERDE (DUETO) , Ervilha e Milho Verde em conserva, acondicionado em embalagem original
resistente de 200 gramas, 1* qualidade.

[lata [100 ~T 3,45| 345,00[DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

16 - FARINHA DE MILHO FLOCADA, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fenmentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 gramas, em sacos plásticos
transparentes parentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O prqdu(;o deverá apresentar validade mínima de 05



(cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [PACOTE [600 ! 1,89! 1.134,00! 1 !
17 - IOGURTE NATURAL DESNATADO, Iogurte desnatado, natural embalagem de 1 Litro, obtido de leite,
pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com
consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a
partir da data de recebimento. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

[litroDISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [200 6,95| 1.390,00! 1 I
10 - LEITE EM PO INTEGRAL. Embalagem em pacote de 200 grêunas, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido e registro no Ministério da Agricultura.

[pacoteDISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [400 5,97| 2.388,00! 1 I
19 - MACARRAO, tipo espaguete, fino, sem colesterol, pacote contendo 500 gramas. EmbeúLagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, o de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [pacote [600 2,65! 1.590,00! 1 [
20 - MARGARINA, produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, em potes de polipropileno
com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo contendo peso liquido 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI IpOTE [200 T 2,97! 594,00!
21 - MILHO PARA PIPOCA, acondicionado em embalagem plástica transparente, resistente de 500 gramas, 1

qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados do identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto
deverá apresentar validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [PACOTE [200 [ ~ 3,90! 780,00!
22 - MüNGUZA, grãos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,

fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em pacote de 500 gramas, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar validade minima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

[pacote [200 2,98! 596,00!DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

23 - OLEO DE SOJA REFINADO, embalagem original de fábrica frasco com 900 ml, especificação dos
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

[frasco [400 9,99! 3.996,00! 1 [DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

24 - proteína TEXTURIZADA DE SOJA, embeü.agem em pacote de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas,
fibra alimentar. Sabor Caxme. Não Contém Glúten.

3,95! 790,00!DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [pacote [200
25 - SAL REFINADO IODADO, Embalagem com Ikg, com validade de até 12 meses.

Iõõ;DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [kg 0.991 99, OO!
26 - SALSICHA, TIPO CARNE, (Embalagem de Ikg): Congelada, deverá atender às seguintes exigências: Conter
2% de amido, isenta de pimenta e corantes artificiais, a) Nitrito de potássio ou de sódio: máximo de 0,02%
quando usados isoladamente ou combinados; b) Nitrito de potássio ou de sódio, associados ou não a nitrito
de potássio ou de sódio: máximo de 0,05%. Embalagem e peso: as salsichas deverão ter peso unitário de 35 a
45 gramas, em embalagem rotulada a vácuo, resistente, transparente, atóxica. Não serão aceitas embalagens
defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração. O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens deverão constar de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do fabricante e marca; nome e endereço do fabricante; data de
validade ou prazo máximo para consumo; data de fabricação do produto. O produto a ser entregue não poderá
ter validade inferior a 6 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação minima de 30 dias.

772,00! 1 !DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [kg [100 7,72!
27 - SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA, composição: sardinha, água de constituição (ao
próprio suco), óleo de soja e sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida
embalagem primária: lata retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores
caracteristicas da embalagem com sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do
fornecedor, tabela nutricional, lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de
fabricação). O produto recebido deverá ter no minimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser
acondicionados em uma única embalagem, para compor a CESTA BÁSICA.

1.995,00! 1 !DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [lata [500 ! 3,99!
28 - SUCO CONCENTRADO DE CAJÚ, suco integral/ de caju, água, suco concentrado de caju. Conservadores
[Qetabissulfito e benzoato de sódio, acidulante/ ácido citricô, aromatizêinto; aroma idêntico ao natural de
caju, estabilizante goma gelsma. Não contém Glyten. Garrafa ou embalagem PET contendo 500 ml.

840,00! 1 !DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI [frasco [400 2,10!
29 - VINAGRE DE ÁLCOOL, Embalagem

conservante lNS-223, ACIDEZ VOLÁTIL; 41
ml, Ingredientes: Fermentado acélico de álcool, água e
iêrn Glúten.

!  1,98! 396,00! 1 ![frasco [200DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

30 - CESTA BASICA COMPOSTA DE: AÇU

polipropileno tramsparente original di
matéria terrosa, livre de umidade e fr

do fabricante e data de vencimento est

PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, classe lon

[STA9U 02 (DOIS) KG) , branco, acondicionado em embalagem de
ricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de

entos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações
ado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ
fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultvira e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO
CARIOQUINHA 02 (DOIS) KG, Tipo 1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secundariamente em
fardos de 30kg, que atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE,
embalagem de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteinas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém
Glúten. MACARRÃO 01 (UM) KG, tipo espaguete, sem coles terol, contendo 500g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Nozmas e Padrões para Alimentos — CNNPA. ÓLEO DE SOJA REFINADO 01

ir^f



(UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CHNPA. CAFÉ EM PÓ 02(DOIS) PACOTES,
torrado e moido, pacote c/250g. BISCOITO CKBAM CRACKER 01 (UM) , embalagem de 400 gramas, composição
carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEC
COMÉSTÍVEI, 2 (DUAS) LATAS, con^osição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo de soja
sal. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata
retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores características da embalagem com
sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de féibricação). O produto recebido deverá
ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados em uma única embalagem,
para compor a CESTA BÁSICA.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI
CESTA

BÁSICA
2100 59,45 124.845,00 1

31 - CESTA BASICA COMPOSTA DE: AÇÚCAR CRISTAL 02 (DOIS) KG) , branco, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente original do fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio, isento de
matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações
do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ
PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO
CARIOQUINHA 02 (DOIS) KG, Tipo 1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secundEurisunente em
fardos de 30kg, que atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE,
embalagem de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém
Glúten. MACARRÃO 01(UM) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo SOOg. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fatbricaçâo e prazo de validade, e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. ÓLEO DE SOJA REFINADO 01
(UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. CAFÉ EM PÓ 02(DOIS) PACOTES,
torrado e moldo, pacote c/250g. BISCOITO CREAM CRACKER 01(UM), embalagem de 400 gramas, composição
Ccurboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO
COMESTÍVEL 2 (DUAS) LATAS, composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco), óleo de soja e
sal, O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata
retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores características da embalagem com
sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação). O produto recebido deverá
ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados em uma única embalagem,
para compor a CESTA BÁSICA.

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI
CESTA

BÁSICA
700 59,45 41.615,00

Riachão - PB, 25 de Fevereiro de 2021

RESULTADO FINAL:

- DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI.

CNPJ: 36.433.875/0001-24.

Itens: 1-2-3-4-5-6-7-

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -

-25-26-27-28-29-30-31,

Valor: R$ 208.494,00.

8 - 9 - 10 - 11 - 12 -

20 - 21 - 22 - 23 -

h

OLIVEIRASANTOSlELMA

Aa A?; Aaj di^XK».
MARIA DO SOCORRO André de soüsã

ÜBIRATAN /B^roSTA
assessor/ TaCNICO

SILVA


