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d PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

Pregão Eletrônico 00002/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

30.911.924/0001-00 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

1 Achocolatado Embalagem 400,00 G j 500 | R$ 3.910,0000 R$
5,3600

R$ 2.680,0000

Marca: APTI

Fabricante: APTI

Modelo / Versão: APTI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO EM PÓ, 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.

MarcaÍALÉGRÊ"

Embalagem 1,00 KG 3000 R$ 15.600,0000] ' 7R$f ] ^ R$
_ J 5,20001 15.600,0000

Fabricahte: ALEGRE . . , ^
Modelo /'Versão: ALEGRE ' , ' . * .
PesçjriçâpvDetalliada do Objeto Ofertado; AÇÚCAR CRISTAL, brancor acondicionadoi em embalagem de poliproplleno transparente
origina) dor^bricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a níiédlo, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos,
com especmcéíção dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, de acordo com a
Resolução; 12/78, da CNNPAi v
3 Arroz beneficiado Quilograma 300 R$ 1.542,0000 R$

5,1400

R$ 1.542,0000

Marca: MAIS DELICIA

Fabricante: MAIS DELICIA

Modelo / Versão: MAIS DEUCIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARROZ BRANCO, TIPO 1, Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 1 kg, de plástico atóxico. Com prazo de validade minimo de seis meses a contar da
data de entrega. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade, número de registro do
produto no órgão competente e procedência. A embalagem primária deve ser transparente incoior, termosselada.
4 ^rroz beneficiado

k:

Marca: KIARROZ

Fabricante:: KIARROZ
MpdeIbV-Versão; KIARROZ

"^'Embalagem 1,00 KG 3000 R$ 19.770,0000
5.9266 . 17.780,0000

péscriçap;<peta|hãda',dò. objeto Ofertado; ARROZ PARBOUZADO, classe longo fino,.tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com
ijJèntIficaéãq do Vrodutõ,'marca do fabricante, > prazo^de validade e peso liqüido, de acordo com a Resòiuçãq , 12/78 da CNNPA. O

deyetá ter registro no Ministério da Agriculturaje/pu Ministério da Saúde, _ . ' _

11.800,0000

5  iBebida láctea Litro 2000 R$ 13.420,0000 R$
5,9000

Marca: ISIS

Fabricante: ISIS

Modelo / Versão: ISIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBIDA LÁCTEA, diversos sabores acondicionado em embalagem plástica original,
pacote contendo 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisítante
6  Biscoito ; Pacote 400,00 G _'2000 . R$ 13.500,0000 R$:

5,2400 10.480,0000]
Marca; 3 DE MAIO í í : -
Fabricante; 3 DE MAIO ^ ^
Modelo / Versão; 3 DE MAIO >

p^rlçâp^De^lhada do Objeto Ofertado; BISCOITO CREAM -GRACKERi embalagem 3 em 1, dupla'proteção, pacote.com 400
gràiçpas^,á)mposlcâo'-cacboldiatoSf proteína, gorduras,- fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. . -
7 Biscoito Pacote 400,00 G 2000 R$ 13.200,0000 R$ R$ 9.790,0000

4,8950
Marca: 3 DE MAIO

Fabricante: 3 DE MAIO
Modelo / Versão: 3 DE MAIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISCOITO MAIZENA embalagem 3 em 1, dupla proteção, pacote de 400 gramas,
composição carboidratos, proteína, gorduras.

C '•*1" iíí-

MartajDEUÇÃTO?
Fabricante: DELICATOFabricante: DELICATO

Pacote 250,00 G 2000

TT?

R$ 18,720,0000, .^R$l'
7,4900r

l  . R$
14.980,0000

 ' ,
Mòdelò y Versão: DELICAtÔ:^^^ ^ s

.  -'•vi-í,.,., - ,
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Descrição Detalhada do Objeto Ofei^dol CAFÉ EM
embalagem metallzada^originai, pacote com 250 gramas.

Compras.gov.br

PÓ, torrado e moldo, embalado automaticamente/ Vcondiclonaddterrj

Tempero Caixa 24,00 UN 200 R$ 5.000,0000

1
R$

12,9000
R$ 2.580,0000

Marca: ARISCO

Fabricante: ARISCO

Modelo / Versão: ARISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO, sabor de carne ou de galinha. Caixeta com 24 unidades, acondiclonados em
embalagem original.

11 ICondimento Grama 500 R$955,0000 • R$ 500,0000

Marca; SAO MARCOS

Fabricante: SÃO MARCOS
Modelo/ Versão: SÃO MARCOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMINHO MOÍDO, extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro, com
aspecto, cor, cheiro, sabor característicos, sem misturas, Isentos de sujldades, parasitas e larvas; Ernbalagem de lOO gramas, i qrn
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos nâo violados, resistentes que garantam a integridade dp produto até o rnpmentp do
consumo. Acondidonados em fardos lacrados contendo. A embalagem devèrá conter externamente os dados de identificação é
procedêhda, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade

12 ICondImento Grama 2000 R$ 1.980,0000 R$

;o

CO
p
o
o
o
o

1 0,7400

Marca: SAO MARCOS

Fabricante: SÃO MARCOS
Modelo / Versão: SÃO MARCOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLORÍFICO, embalagem de 100 gramas, composição farinha de milho, extrato oleoso
de urucum e óleo de soja.
Í3 ICreme de leite Embalagem 200,00 G 100

I
"R$'33d,00bí . R$r ' R$ 220^0000

Marca: ITALAC - „ ^ i
Fabricante:TTALAC .

Modelo / Versão: ITALAC . "
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CREME DE LEITE, acondicionado em embalagem original resistente, 200JgramaV^ l^
qualidade.

1 J-

, R$i
1,0000!

2,2op.oI::„„

14 iMassa de tomate Embalagem 340,00 G 1000 R$ 3.800,0000
2,0300

R$ 2.030,0000

Marca: BONARE

Fabricante: BONARE

Modelo / Versão: BONARE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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
sujldades e fermentação, acondicionada em pacote de 340 gramas, de flandres, com verniz 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 validade mínima de 10 (dez) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante
15 Legume em conserva Embalagem 200,00 G 1000 R$ 4.080,0000|, '  R$j R$ 4.080,0000

j4,080p| -', ,
Marca: QUERO
Fabricante: QUERO
Modelo/ Versão: QUERO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERVILHA E MILHO VERDE (DUETO), Ervilha e Milho Verde em conserva/ acondicipnadp
em enibalágem originai resistente de 200 gramas,JL® qualidade, ^ : ^ ^ jmL.  - \

16 Parinha de milho Embalagem 500 3000 R$ 8 R$ R$ 5,00 G .370,0000
1,7733

.320,0C

Marca: SAO B^Z
Fabricante: SÃO BR^
Modelo / Versão: SÃO BRAZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE MILHO FLOCADA, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, fermentação, ranço. Isento de sujldades, parasitas e larvas. Embalagem em pacote de 500 gramas, em sacos
plásticos transparentes parentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo acondiclonados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega na unjdade requisitante._
17 iParinha de triao Embalagem 1,00 KG 200 R$ Í.410,000()[" R$

J/SQQPl
R$ 760,0000

Marca: SARANDI

Fabricante: SARANDI

ÍModelo / Versão; SARANDI
béscriçâò Detalhada do Objeto Ofertado: FARINHA DE TRIGO, com fermento, em pacote de 1 kg,, embalagem com dados de
identlfica^ò do produto, data de fabricação e de validade e número de lote. Não contém Glúten.

18 iLeauminosa Embalagem 1,00 KG 2000 R$ 19.180,0000|^ R$
8,4400

R$
16.880,0000

Marca: PUREZA

Fabricante: PUREZA

Modelo / Versão: PUREZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, isento de
material terroso, sujldades e mistura de outras variedades e espécies, embalagem plástica original com 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante

R$19 leduminosa

I..
Embalagem 1,00 KG 1000 R$ 10.140,0000

7^8000
.7.800,0000

Marca; SOGRAO
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[Fabricante: SOGRÃO ^ '
iModelo / Versão: SOGRÃO ^ í

^  Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO MACASSAR> tipo; l; movoií constituído de grãos inteiros e sadios, isento de
hnaterial terroso, sújidades e mistura de outras variedades e espécies/ embalagem plástica original com 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação: nutricionai, número do lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

20 Leite em dó Embalagem 200,00 G
(sei^ meses a partir da data de entrega

500 R$ 4.330,0000
na unidade requisitante.

R$1 R$ 3.130,0000
6,2600!

Marca: TGUINHO

Fabricante: TGUINHO

Modeio / Versão: TGUINHO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem em pacote com 200 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e registro no Ministério da Agricultura

21 'Macarrão : Embalagem 500,00 G 4000 R$ 15.520,0000 R$
3xl000L

R$
12.400,0000

Marca: AUANÇA
Fabricante: ALIANÇA . ■, f
Modelo/.Versão: ALIANÇA ' " • ,
Descrição Detalhada do-Objeto Ofertado: MACARRÃO, .tipo espaguete, fino, sem colesterol, > pacote contendo 500 gramas.
Ernbalagem com dados de identificação do produto,'marca do fabricante, data de fabricação.e prazolde validade^ e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos ÇNNPA. ■ ^ . í.

22 Gordura veoetal Embalagem 250,00 G 1000 R$ 3.800,0000 R$
2,9900

R$ 2.990,0000

Marca: PURO SABOR
Fabricante: PURO SABOR
Modelo / Versão: PURO SABOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARGARINA, produzida exclusivamente de gordura vegetai, com adição de sai, em
potes de poiipropiieno com lacre de papel aiuminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo contendo peso líquido 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricionai, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

23 r iMIlho de DiDoca Embalagem 500,00 G 200 R$ 1.292,0000!
I  3^9000

R$i "r$ 780^0000
Marca: REI DE OURO
Fabricante: REI DE OURO
Modelo / Versão: REI DE OURO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILHO PARA PIPOCA, acondicionado em embalagem plástica transparente, resistente,
pacote de 500 gramas, 1^ qüaÍidade,- A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricionai,' número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá, apresentar validade
íTifnima de 06 fseis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

24 Amido* Caixa 200,00 G 2000 R$ 8.560,0000 R$
3,9900

R$ 7.980,0000

Marca: QUERO
Fabricante: QUERO
Modelo / Versão: QUERO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTÜRA Á BASE DE AMIDO, para preparo de mingau, caixa contendo 200 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

25 jFrios Quilograma 300 R$ 4.998,0000! R$ R$ 3.600,0000
12^0000] r ^

[Marcai FRIATO
,Fabricante: FRIATO
Modeio / Versão: FRIATO - .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MORTADELA, constituída da mistura de came de fmngo; composta de condimentos ei
outras substâncias alimentares; apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho; primeira qualidade; isento:
de sujidades e outras substancias estranhas e sua composição com validade mínima de 20 dias a contar: da entrega; acondicionado
em plásticoãtóxico, pesando 3 kg26 paniica por peça, com diâmetro 15 cm.

Embalagem Í,ÒÒ KG 500 R$ 1.765,0000 R$
2,9000

R$ 1.450,0000

Marca: REI DE OURO
Fabricante: REI DE OURO
Modelo / Versão: REI DE OURO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MUNGUZÂ (CANJICA), 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 nutricionai, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na uni^ade requisitante.

27 jÓIeo veoetal comestível í Embalagem 900,00 ML [ 500 ] R$ 6.715,0000| R$[ R$ 6.715,0000
..J . . ... . . I í„,; ._J..13,430.0L.

Fabricante: LIZA
Modelo / Versão: LIZA
Descrição' Detalhada. do Objeto Ofertado: ÓLEO DE SOJA REFINADO, 'embalagem originai de fábrica, frasco com 900 mi,
èspecificaçãò dós ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagern, de acordo com a
Resòiuçãó 12/78 da CNNPA.

28 Proteína texturizadal Embalagem 400,00 G
isoia

1000 R$ 8.490,0000 R$
5,9000

R$ 5.900,0000

Marca: DONA JUUA
Fabricante: DONA JUUA
Modelo / Versão: DONA JUUA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, embalagem em pacote de 400 gramas, conteúdo
carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém Giúíen
;y29:! iRápãdura

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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i: 1 U 3.90oo|":v '
Marca: OA TERRA ,r ■ '
Fabricante:-DA TERRA ^ 1
Modelo / Versão: DA TERRA - ..y "í ̂  ''
Dèscrigão Detalhada do Objeto Ofertado: RAPADURA; 1^ qualidade de 500 gramas, acondicionado em^embalágern^plastíca - /it
30 Saí Quilograma 300 R$ 528,0000 R$

1,0000
R$ 300,0000

Marca: VENEZA

Fabricante: VENEZA

Modelo / Versão: VENEZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado; SAL REHNADO IODADO, Embalagem com Ikg, com validade de até 12 meses^
31 lEmbutldo Embalagem 1,00 KG 300 R$ 5.181,0000 '. R$rR$ 3;'6do,oooo

12,00001 ;
Marca: FRIATO

Fabricante: FRIATO

Modelo / Versão: FRIATO '
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 isoiadamerite ou combinados; b) Nitrito de potássio ou de sódio; associados ou não.a nitríto de potássio ou de sódio:
máximo de 0,05%. Embajagem e peso: as salsichas deverão ter peso unitário de 35 a 45 gramas, em embalagem rotulada a; váçuó,
resistente, transparente; atóxica. Nãò serão aceitas embalagens defeituosas que exponham o produto à contaminação é/ou
deterioração. O'produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente; No rótulo das embalagens deverão constar de forma
ciara e indeiévéi 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 <rneses.>Na
entrega do produto, deverá ter data de fabricação minima de 30 dias.
32 iPeixe em conserva Embalagem 125,00 G 1000 R$ 7.380,0000 R$

4,9000

R$ 4.900,0000

Marca: 88

Fabricante: 88 /"S
Modelo / Versão: 88
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA, composição: sardinha,
água de constituição (ao próprio suco), óleo de soja e sai. O produto deve estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida.
embalagem primária: lata retangular metálica 125g, de duas peças sendo iitografada nas cores características da embalagem com
sistema abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricionai, 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

33 pMÇP Frasco 500,00 ML 2000 K ̂ R$ 9.420,0000 R$ 8.000,0000
V V4,0000' ' ' ' ,~'s"

Marca: DA FRUTA . ,
Fabricante: DA FRUTA

Modelo/ Versão: DA FRUTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUCO CONCENTRADO DE CAIÚ, suco integrai de caju, água; suco concentrado de caju.i
Cónservadoresrmetabissulfito e benzoato de sódio, aciduiante: ácido citrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural^deicaju,
estabilizante goma geiana. Não contém Glúten. Garrafa ou embalagem PET contendo 500 fni.
"34~1vinaare " " """ I Frasco 5^0,00 ML "1 1000 1 RÍ 3.140,0000 35,0000%

Marca: SAO MARCOS

Fabricante: SÃO MARCOS
Modelo / Versão: SÃO MARCOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VINAGRE DE ÁLCOOL, Embalagem com 500 mi.
Ingredientes: i;erment3do acéiico de álcool, água e conservante INS-223, ACIDEZ VOLÁTIL: 4%, Não
Contêm Glúten.

Valor c/
Desconto:

R$ 2,0410

Valor c/
Desconto:

R$ 2.041,0000

Total do Fornecedor: R$
192.428,00(MS

Valor Global da Ata:

(*) É necessário detalhar o ítem para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

R$
192.428,0000

Imprimir o
Relatório

ÍT!IT^
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