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Pregão Eletrônico

987693.162021 .2966 .4882 .17135230

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00016/2021 (SRP)

Às 13:00 horas do dia 18 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 31/2021 de 11/01/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 361, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de cestas básicas tipo A e tipo B, que
serão distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Departamento Municipal de
Assistência Social, conforme previsto no Decreto Federal n° 6.307/2007 e Lei Municipal n° 30/2020.. O Pregoeiro
abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição Complementar: CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho) Açúcar Cristal - Tipo
refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o consumo,
embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1
- longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o consumo,
embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. Biscoito
Sortido biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de 300 g em saco plástico
resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses.
Farinha de Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades, impurezas,
insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 2 kg Farinha de Trigo - tipo 1, enriquecida
com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1 livre de sujidades, impurezas, insetos e de outros
fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico res
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 138,4400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, pelo melhor lance de R$ 87,0000 e a
quantidade de 500 Unidade .

Item: 2
Descrição: CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição Complementar: CESTA BÁSCIA DE ALIMENTOS TIPO B (MAIOR TAMANHO) Achocolatado em Pó
alimento achocolatado em pó instantâneo, alto teor de ferro, livre de impurezas ou outros fatores que o torne
impróprio para o consumo, embalagem resistente, pacote de 1000g, adequado à natureza do produto, prazo de
validade mínimo de 24 meses. 01 unid. Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e
de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à
natureza do produto, pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e
de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à
natureza do produto. Pacote de 5 kg. Biscoito Sortido biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade,
embalagem de 300g em saco plástico resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo
de validade mínimo de 06 meses. Obs.: 2 pcts por cesta Farinha de Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica,
pacotes de 1000g. Produto livre de sujidade
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 357 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 224,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, pelo melhor lance de R$ 150,9900 e a
quantidade de 357 Unidade .

Histórico
Item: 1 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
72.131.402/0001-36 VB COMERCIO

DE PRODUTOS
Sim Sim 500 R$ 138,0000 R$ 69.000,0000 04/05/2021

17:06:20
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ALIMENTICIOS
EIRELI
Marca: VILLAS 
Fabricante: VB 
Modelo / Versão: und 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACUCAR CRISTAL - marca - CERTANO - ARROZ
PARBOILIZADO TIPO 1 - marca - DALON - BISCOITO SORTIDO - marca - LUAM - CAFE SOLUVEL - PO
FINO - marca - IGUACU - FARINHA DE MILHO - AMARELA - marca - DOM PEDRO - FARINHA DE TRIGO
ESPECIAL - marca - SUDOESTE - FEIJAO PRETO - TIPO 1 - marca - RESERVA - FERMENTO P/BOLO -
marca - DIVINA MESA - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - marca - DANKY - MACARRAO PARAFUSO -
marca - QDELICIA - MARGARINA - marca - PRIME - OLEO DE SOJA - PET - marca - COAMO - SAL
REFINADO - marca - MIMOSAL - VINAGRE DE ALCOOL - marca - HEINIG 
Porte da empresa: ME/EPP

12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 138,4400 R$ 69.220,0000 04/05/2021
12:26:52

Marca: AEM 
Fabricante: AEM 
Modelo / Versão: AEM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho)
Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto,
pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de
outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado
à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. Biscoito Sortido biscoito doce tamanhos e
texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de 300 g em saco plástico resistente. Livre de
impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Farinha de
Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 2 kg Farinha de Trigo
- tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1 livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco
plástico res 
Porte da empresa: ME/EPP

39.649.812/0001-06 MC COMERCIO
DE ALIMENTOS
E TRANSPORTES
LTDA

Sim Sim 500 R$ 138,4400 R$ 69.220,0000 05/05/2021
10:29:20

Marca: DIVERSAS 
Fabricante: PROPRIA 
Modelo / Versão: CONFORME ANEXO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho)
Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto,
pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de
outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado
à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. Biscoito Sortido - biscoito doce tamanhos e
texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de no mínimo 300 g em saco plástico resistente. Livre
de impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Farinha
de Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 2 kg Farinha de Trigo
- tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1- livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco
plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg. Obs.: 2 pacotes por cesta). Leite
em pó Integral - Instantâneo - leito integral desidratado com porcentagem de gordura 4%. Embalagem
pacote com 400 gramas: 1 unid. Por cesta.) Óleo de Soja Refinado - óleo extra refinado de soja, tipo 1,
embalagem de 900 ml. No caso de latas, não devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas.
Prazo de validade mínimo de 10 meses, constando no rótulo à composição nutricional para 100 gramas.
Obs.: 1 unid. Por cesta. Sal Refinado - sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resistente
e atóxica com capacidade de 1000g. Prazo de validade mínimo de 10 meses. Macarrão Parafuso -
macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado, com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento),
contendo como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a
composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de
validade mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o
consumo e ter registrado no órgão competente. Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal 20%
lipídios, com sal. Embalagens de 500 g, plástica resistente, que proteja de contaminações e assegure
sua qualidade. FERMENTO QUÍMICO - Fermento químico. Fermento químico em pó, embalagem com
100 g, rotulagem nutricional obrigatória. VINAGRE - de vinho tinto frasco com 750 ml. Composição
fermentado de vinho tinto. CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ - Puro 100% café, cremoso, lata ou vidro de 200 g,
não amassada, sem indícios de ferrugem ou outras imperfeições. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.286.977/0001-94 FRANCIELLI
BATTISTI
GOBATTO -
MERCADO
BAIXADA

Sim Sim 500 R$ 138,4400 R$ 69.220,0000 13/05/2021
14:35:41

Marca: ACORDO PROPOSTA PROP 
Fabricante: ACORDO PROPOSTA PROP 
Modelo / Versão: ACORDO PROPOSTA PROP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho)
Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto,
pacote de 2 kg. MARCA ALTO ALEGRE Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado.Livre de
impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico
resistente,adequado à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. MARCA DALON Biscoito
Sortido – biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de no mínimo 300
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g em saco plástico resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de
validade mínimo de 06 meses. MARCA NINFA Farinha de Milho Amarela - Embalagem resistente,
atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo. Obs: 2 kg MARCA CINDERELA Farinha de Trigo - tipo 1, enriquecida com ferro
e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. MARCA HERMANN Feijão Preto Tipo 1– livre de sujidades, impurezas,
insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico
resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg. Obs.: 2 pacotes por cesta). MARCA REI DA
MESA Leite em pó Integral – Instantâneo – leito integral desidratado com porcentagem de gordura 4%.
Embalagem pacote com 400 gramas: 1 unid. Por cesta.) MARCA AURORA Óleo de Soja Refinado - óleo
extra refinado de soja, tipo 1, embalagem de 900 ml. No caso de latas, não devem estar amassadas,
enferrujadas ou estufadas. Prazo de validade mínimo de 10 meses, constando no rótulo à composição
nutricional para 100 gramas. Obs.: 1 unid.Por cesta. MARCA COAMO Sal Refinado - sal refinado, com
adição de iodo, embalagem plástica resistente e atóxica com capacidade de 1000g. Prazo de validade
mínimo de 10 meses. MARCA UNIÃO Macarrão Parafuso - macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado,
com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento), contendo como ingrediente sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a composição química e nutricional para 100g,
embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de validade mínimo de 10 meses, livre de
impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o consumo e ter registrado no órgão
competente. MARCA NINFA Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal 20% lipídios, com sal.
Embalagens de 500 g, plástica resistente, que proteja de contaminações e assegure sua qualidade.
MARCA PRIME FERMENTO QUÍMICO – Fermento químico. Fermento químico em pó, embalagem com 100
g, rotulagem nutricional obrigatória. MARCA APTI VINAGRE – de vinho tinto frasco com 750 ml.
Composição fermentado de vinho tinto.MARCA KOLLER CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ – Puro 100% café,
cremoso, lata ou vidro de 200 g, não amassada, sem indícios de ferrugem ou outras
imperfeições.MARCA CAFÉ AMIGO 
Porte da empresa: ME/EPP

14.186.229/0001-77 EMPORIO
REALLE LTDA

Sim Sim 500 R$ 138,4400 R$ 69.220,0000 17/05/2021
14:43:09

Marca: DIVERSAS 
Fabricante: EMPORIO 
Modelo / Versão: CESTAS BÁSICAS PRODUTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho)
Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto,
pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de
outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado
à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. Biscoito Sortido biscoito doce tamanhos e
texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de 300 g em saco plástico resistente. Livre de
impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Farinha de
Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 2 kg Farinha de Trigo
- tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1 livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco
plástico 
Porte da empresa: ME/EPP

11.399.644/0001-10 R C FERREIRA &
CIA LTDA

Sim Sim 500 R$ 138,4400 R$ 69.220,0000 17/05/2021
15:50:49

Marca: FRANSOUZA 
Fabricante: FRANSOUZA 
Modelo / Versão: CESTA BASICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho)
Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto,
pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de
outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado
à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. Biscoito Sortido – biscoito doce tamanhos e
texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de 300 g em saco plástico resistente. Livre de
impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Farinha de
Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 2 kg Farinha de Trigo
- tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1– livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco
plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg. Obs.: 2 pacotes por cesta). Leite
em pó Integral – Instantâneo – leito integral desidratado com porcentagem de gordura 4%. Embalagem
pacote com 400 gramas: 1 unid. Por cesta.) Óleo de Soja Refinado - óleo extra refinado de soja, tipo 1,
embalagem de 900 ml. No caso de latas, não devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas.
Prazo de validade mínimo de 10 meses, constando no rótulo à composição nutricional para 100 gramas.
Obs.: 1 unid. Por cesta. Sal Refinado - sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resistente
e atóxica com capacidade de 1000g. Prazo de validade mínimo de 10 meses. Macarrão Parafuso -
macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado, com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento),
contendo como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a
composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de
validade mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o
consumo e ter registrado no órgão competente. Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal 20%
lipídios, com sal. Embalagens de 500 g, plástica resistente, que proteja de contaminações e assegure
sua qualidade. FERMENTO QUÍMICO – Fermento químico. Fermento químico em pó, embalagem com
100 g, rotulagem nutricional obrigatória. VINAGRE – de vinho tinto frasco com 750 ml. Composição
fermentado de vinho tinto. CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ – Puro 100% café. Fina granulometria, cremoso, lata
ou vídro de 200 g, não amassada, sem indícios de ferrugem. CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A -
(Menor Tamanho) Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros
fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à
natureza do produto, pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de
impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico
resistente, adequado à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. Biscoito Sortido –
biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de 300 g em saco plástico
resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06
meses. Farinha de Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de
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sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 2 kg
Farinha de Trigo - tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1– livre
de sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem
em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg. Obs.: 2 pacotes por
cesta). Leite em pó Integral – Instantâneo – leito integral desidratado com porcentagem de gordura
4%. Embalagem pacote com 400 gramas: 1 unid. Por cesta.) Óleo de Soja Refinado - óleo extra
refinado de soja, tipo 1, embalagem de 900 ml. No caso de latas, não devem estar amassadas,
enferrujadas ou estufadas. Prazo de validade mínimo de 10 meses, constando no rótulo à composição
nutricional para 100 gramas. Obs.: 1 unid. Por cesta. Sal Refinado - sal refinado, com adição de iodo,
embalagem plástica resistente e atóxica com capacidade de 1000g. Prazo de validade mínimo de 10
meses. Macarrão Parafuso - macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado, com ovos, com umidade
inferior a 13% (treze por cento), contendo como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, constando no rótulo a composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica
resistente, pacotes de 500g. Prazo de validade mínimo de 10 meses, livre de impu 
Porte da empresa: ME/EPP

37.525.798/0001-03 DENIELLY
FERREIRA
MONTUAN
04581352916

Sim Sim 500 R$ 138,4400 R$ 69.220,0000 17/05/2021
17:41:24

Marca: DIVERSOS 
Fabricante: DIVERSOS 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho)
Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto,
pacote de 2 kg. Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de
outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado
à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. Biscoito Sortido biscoito doce tamanhos e
texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de 300 g em saco plástico resistente. Livre de
impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Farinha de
Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 2 kg Farinha de Trigo
- tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1 livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco
plástico res 
Porte da empresa: ME/EPP

41.191.505/0001-68 ALIMENTEX
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 500 R$ 138,4400 R$ 69.220,0000 18/05/2021
07:45:19

Marca: cfe descrição abaixo 
Fabricante: fabricacao propia 
Modelo / Versão: fabricacao propia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS TIPO A - (Menor Tamanho)
Açúcar Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto,
pacote de 2 kg. ESTRELA Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas
e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente,
adequado à natureza do produto. Pacote de 1kg, sendo 02 pacotes. MIRARROZ Biscoito Sortido –
biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de no mínimo 300 g em
saco plástico resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade
mínimo de 06 meses. LUAM Farinha de Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de
1000g. Produto livre de sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o
consumo. Obs: 2 kg INDIANA Farinha de Trigo - tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de
5 kg. DONA JOANA Feijão Preto Tipo 1– livre de sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que
torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do
produto, pacote de 1 kg. Obs.: 2 pacotes por cesta MALU Leite em pó Integral – Instantâneo – leito
integral desidratado com porcentagem de gordura 4%. Embalagem pacote com 400 gramas: 1 unid. Por
cesta.) DANKY Óleo de Soja Refinado - óleo extra refinado de soja, tipo 1, embalagem de 900 ml. No
caso de latas, não devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas. Prazo de validade mínimo de
10 meses, constando no rótulo à composição nutricional para 100 gramas. Obs.: 1 unid. Por cesta.
COAMO Sal Refinado - sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resistente e atóxica com
capacidade de 1000g. Prazo de validade mínimo de 10 meses. 5 ESTRELA Macarrão Parafuso -
macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado, com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento),
contendo como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a
composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de
validade mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o
consumo e ter registrado no órgão competente. ROBERTA Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal
20% lipídios, com sal. Embalagens de 500 g, plástica resistente, que proteja de contaminações e
assegure sua qualidade. PRIME FERMENTO QUÍMICO – Fermento químico. Fermento químico em pó,
embalagem com 100 g, rotulagem nutricional obrigatória. TRISANTI VINAGRE – de vinho tinto frasco
com 750 ml. Composição fermentado de vinho tinto. HEINIG CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ – Puro 100% café,
cremoso, lata ou vidro de 200 g, não amassada, sem indícios de ferrugem ou outras imperfeições.
AMIGO" 
Porte da empresa: ME/EPP

18.472.579/0001-50 COMSABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 500 R$ 200,0000 R$ 100.000,0000 14/05/2021
14:04:11

Marca: CONFORME ANEXO 
Fabricante: CONFORME ANEXO 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME ANEXO 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200,0000 18.472.579/0001-50 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,4400 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,4400 12.144.365/0001-79 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,4400 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,4400 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,4400 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,4400 37.525.798/0001-03 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,4400 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 138,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 137,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:02:09:757
R$ 137,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:02:26:903
R$ 136,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:02:27:347
R$ 136,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:04:13:980
R$ 135,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:04:14:437
R$ 135,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:04:31:587
R$ 134,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:04:32:000
R$ 134,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:04:40:463
R$ 133,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:04:40:930
R$ 133,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:04:48:107
R$ 132,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:04:48:433
R$ 132,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:05:38:883
R$ 131,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:05:39:040
R$ 131,5000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:05:49:407
R$ 131,4900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:05:49:610
R$ 131,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:05:56:050
R$ 130,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:05:56:533
R$ 130,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:06:01:710
R$ 129,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:02:083
R$ 133,0000 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:06:02:110
R$ 129,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:06:07:937
R$ 128,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:08:043
R$ 127,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:06:14:057
R$ 126,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:14:570
R$ 125,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:06:14:803
R$ 124,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:15:067
R$ 120,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:06:19:540
R$ 119,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:20:073
R$ 118,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:06:43:963
R$ 117,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:44:600
R$ 117,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:07:07:760
R$ 116,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:08:137
R$ 115,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:13:587
R$ 114,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:14:140
R$ 114,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:07:19:457
R$ 113,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:19:643
R$ 110,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:20:023
R$ 109,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:20:143
R$ 108,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:25:467
R$ 107,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:25:650
R$ 105,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:32:033
R$ 104,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:32:157
R$ 104,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:07:40:910
R$ 103,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:41:183
R$ 99,9900 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:50:327
R$ 99,9800 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:50:747
R$ 99,9500 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:56:503
R$ 99,9400 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:56:687
R$ 95,9900 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:08:04:920
R$ 95,9800 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:08:05:183
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R$ 96,5000 12.144.365/0001-79 18/05/2021 13:08:06:343
R$ 92,8700 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:08:20:420
R$ 92,8600 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:08:20:717
R$ 99,9000 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:08:24:137
R$ 90,9900 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:08:29:323
R$ 90,9800 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:08:29:733
R$ 99,4500 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:08:40:273
R$ 89,7800 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:08:40:680
R$ 89,7700 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:08:41:230
R$ 87,8700 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:09:09:593
R$ 89,2400 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:09:09:757
R$ 103,9900 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:09:17:917
R$ 99,4400 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:10:11:423
R$ 89,0000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:10:23:503
R$ 99,4300 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:12:00:560
R$ 87,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:12:11:267
R$ 99,4200 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:12:36:643
R$ 99,0000 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:13:23:830
R$ 98,9900 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:13:59:460
R$ 95,2000 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:14:59:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/05/2021
13:02:03 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

18/05/2021
13:17:00 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/05/2021
13:17:00 Item encerrado.

Aceite de proposta 18/05/2021
13:41:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO -
MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$
87,0000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

18/05/2021
13:41:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO -
MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

18/05/2021
13:48:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELLI BATTISTI
GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94.

Habilitação de
fornecedor

18/05/2021
14:42:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO -
MERCADO BAIXADA - CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
72.131.402/0001-36 VB COMERCIO

DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI

Sim Sim 357 R$ 224,0000 R$ 79.968,0000 04/05/2021
17:06:20

Marca: VILLAS 
Fabricante: VB 
Modelo / Versão: und 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACHOCOLATADO (SACHE) - marca - LA REND - ACUCAR
CRISTAL - marca - CERTANO - ARROZ PARBOILIZADO-TIPO 1 - marca - DALON - BISCOITO SORTIDO -
marca - LUAM - CAFE SOLUVEL - PO FINO - marca - IGUACU - CHA MATE NATURAL (25 SACHES) - marca -
LARANJEIRAS - DOCE DE LEITE - marca - MIRIAN - FARINHA DE MILHO - AMARELA - marca - DOM PEDRO
- FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - marca - SUDOESTE - FEIJAO PRETO - TIPO 1 - marca - RESERVA -
FERMENTO P/BOLO - marca - DIVINA MESA - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - marca - DANKY -
MACARRAO ESPAGHETE C/ OVOS - marca - Q DELICIA - MACARRAO PARAFUSO/PENNE - marca - Q
DELICIA - MARGARINA - marca - PRIME - OLEO DE SOJA - PET - marca - COAMO - SAL REFINADO - marca
- MIMOSAL - VINAGRE DE ALCOOL - marca - HEINIG 
Porte da empresa: ME/EPP

12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 357 R$ 224,0500 R$ 79.985,8500 04/05/2021
12:26:52

Marca: AEM 
Fabricante: AEM 
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Modelo / Versão: AEM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSCIA DE ALIMENTOS TIPO B (MAIOR TAMANHO)
Achocolatado em Pó alimento achocolatado em pó instantâneo, alto teor de ferro, livre de impurezas ou
outros fatores que o torne impróprio para o consumo, embalagem resistente, pacote de 1000g,
adequado à natureza do produto, prazo de validade mínimo de 24 meses. 01 unid. Açúcar Cristal - Tipo
refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o
consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 2 kg.
Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de outros fatores que
torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do
produto. Pacote de 5 kg. Biscoito Sortido biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade,
embalagem de 300g em saco plástico resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o
consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Obs.: 2 pcts por cesta Farinha de Milho Amarela -
Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidade 
Porte da empresa: ME/EPP

39.649.812/0001-06 MC COMERCIO
DE ALIMENTOS
E TRANSPORTES
LTDA

Sim Sim 357 R$ 224,0500 R$ 79.985,8500 05/05/2021
10:29:20

Marca: DIVERSAS 
Fabricante: PROPRIA 
Modelo / Versão: CONFORME ANEXO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSCIA DE ALIMENTOS TIPO B (MAIOR TAMANHO)
Achocolatado em Pó - alimento achocolatado em pó instantâneo, alto teor de ferro, livre de impurezas
ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo, embalagem resistente, pacote de 1000g,
adequado à natureza do produto, prazo de validade mínimo de 24 meses. 01 unid. Açúcar Cristal - Tipo
refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o
consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 2 kg.
Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de outros fatores que
torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do
produto. Pacote de 5 kg. Biscoito Sortido - biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa
qualidade, embalagem de no mínimo 300g em saco plástico resistente. Livre de impurezas que o torne
impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Obs.: 2 pcts por cesta Farinha de
Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 3 kg Farinha de Trigo
- tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1- livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco
plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg. Obs.: 3 pacotes por cesta). Leite
em pó Integral - Instantâneo - leito integral desidratado com porcentagem de gordura 4%. Embalagem
pacote com 400 gramas: 2 unid. Por cesta. Óleo de Soja Refinado - óleo extra refinado de soja, tipo 1,
embalagem de 900 ml. No caso de latas, não devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas.
Prazo de validade mínimo de 10 meses, constando no rótulo à composição nutricional para 100 gramas.
Obs.: 2 unid. Por cesta. Sal Refinado - sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resistente
e atóxica com capacidade de 1000g. Prazo de validade mínimo de 10 meses. Macarrão Parafuso -
macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado, com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento),
contendo como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a
composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de
validade mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o
consumo e ter registrado no órgão competente. Macarrão Espaguete Nº8 - macarrão de sêmola,
espaguete nº 8 sem furo, pasteurizado, com umidade inferior a 13% (treze por cento), contendo como
ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a composição
química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de validade
mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o consumo e
ter registrado no órgão competente. Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal 20% lipídios, com sal.
Embalagens de 1 Kg, plástica resistente, que proteja de contaminações e assegure sua qualidade.
FERMENTO QUÍMICO - Fermento químico. Fermento químico em pó, embalagem com 100 g, rotulagem
nutricional obrigatória. CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ - Puro 100% café, cremoso, lata ou vidro de 200 g, não
amassada, sem indícios de ferrugem ou outras imperfeições. Chá Mate - chá mate tostado, sabor
natural ou pêssego. Caixas com no mínimo 35g saquinhos. Doce de Leite - cremoso, embalagem de 1
Kg plástica resistente, que proteja de contaminações e assegure sua qualidade. VINAGRE - de vinho
tinto frasco com 750 ml. Composição fermentado de vinho tinto 01 unid. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.286.977/0001-94 FRANCIELLI
BATTISTI
GOBATTO -
MERCADO
BAIXADA

Sim Sim 357 R$ 224,0500 R$ 79.985,8500 13/05/2021
14:35:41

Marca: ACORDO PROPOSTA PROP 
Fabricante: ACORDO PROPOSTA PROP 
Modelo / Versão: ACORDO PROPOSTA PROP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSCIA DE ALIMENTOS TIPO B (MAIOR TAMANHO)
Achocolatado em Pó – alimento achocolatado em pó instantâneo, alto teor de ferro, livre de impurezas
ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo, embalagem resistente, pacote de 1000g,
adequado à natureza do produto, prazo de validade mínimo de 24 meses. 01 unid. MARCA APTI Açúcar
Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio
para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de
2 kg. MARCA ALTO ALEGRE Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas
e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente,
adequado à natureza do produto. Pacote de 5 kg. MARCA SABORSUL Biscoito Sortido – biscoito doce
tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade, embalagem de no mínimo 300g em saco plástico
resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06
meses. Obs.: 2 pcts por cesta MARCA NINFA Farinha de Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica,
pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que torne
impróprio para o consumo. Obs: 3 kg MARCA CINDERELA Farinha de Trigo - tipo 1, enriquecida com ferro
e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. MARCA HERMANN Feijão Preto Tipo 1– livre de sujidades, impurezas,
insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo,embalagem em saco plástico
resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg. Obs.: 3 pacotes por cesta). MARCA REI DA
MESA Leite em pó Integral – Instantâneo – leito integral desidratado com porcentagem de gordura 4%.
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Embalagem pacote com 400 gramas: 2 unid. Por cesta. MARCA AURORA Óleo de Soja Refinado - óleo
extra refinado de soja, tipo 1, embalagem de 900 ml. No caso de latas, não devem estar amassadas,
enferrujadas ou estufadas. Prazo de validade mínimo de 10 meses, constando no rótulo à composição
nutricional para 100 gramas. Obs.: 2 unid. Por cesta. MARCA COAMO Sal Refinado - sal refinado, com
adição de iodo, embalagem plástica resistente e atóxica com capacidade de 1000g. Prazo de validade
mínimo de 10 meses. MARCA UNIÃO Macarrão Parafuso - macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado,
com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento), contendo como ingrediente sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a composição química e nutricional para 100g,
embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de validade mínimo de 10 meses, livre de
impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o consumo e ter registrado no órgão
competente. MARCA NINFA Macarrão Espaguete Nº8 – macarrão de sêmola, espaguete nº 8 sem furo,
pasteurizado, com umidade inferior a 13% (treze por cento), contendo como ingrediente sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a composição química e nutricional para
100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de validade mínimo de 10 meses, livre
de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o consumo e ter registrado no órgão
competente.MARCA NINFA Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal 20% lipídios, com sal.
Embalagens de 1 Kg, plástica resistente, que proteja de contaminações e assegure sua qualidade.
MARCA CREMOSY FERMENTO QUÍMICO – Fermento químico. Fermento químico em pó, embalagem com
100 g, rotulagem nutricional obrigatória.MARCA APTI CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ – Puro 100% café, cremoso,
lata ou vidro de 200 g, não amassada, sem indícios de ferrugem ou outras imperfeições.MARCA CAFÉ
AMIGO Chá Mate - chá mate tostado, sabor natural ou pêssego. Caixas com no mínimo 35g
saquinhos.MARCA CHILENO Doce de Leite - cremoso, embalagem de 1 Kg plástica resistente, que
proteja de contaminações e assegure sua qualidade.MARCA AUREA VINAGRE – de vinho tinto frasco com
750 ml. Composição fermentado de vinho tinto 01 unid.MARCA KOLLER 
Porte da empresa: ME/EPP

14.186.229/0001-77 EMPORIO
REALLE LTDA

Sim Sim 357 R$ 224,0500 R$ 79.985,8500 17/05/2021
14:43:09

Marca: DIVERSAS 
Fabricante: EMPORIO 
Modelo / Versão: CESTAS BÁSICAS PRODUTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSCIA DE ALIMENTOS TIPO B (MAIOR TAMANHO)
Achocolatado em Pó alimento achocolatado em pó instantâneo, alto teor de ferro, livre de impurezas ou
outros fatores que o torne impróprio para o consumo, embalagem resistente, pacote de 1000g,
adequado à natureza do produto, prazo de validade mínimo de 24 meses. 01 unid. Açúcar Cristal - Tipo
refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o
consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 2 kg.
Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de outros fatores que
torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do
produto. Pacote de 5 kg. Biscoito Sortido biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa qualidade,
embalagem de 300g em saco plástico resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio para o
consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Obs.: 2 pcts por cesta Farinha de Milho Amarela -
Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidade 
Porte da empresa: ME/EPP

11.399.644/0001-10 R C FERREIRA &
CIA LTDA

Sim Sim 357 R$ 224,0500 R$ 79.985,8500 17/05/2021
15:50:49

Marca: FRANSOUZA 
Fabricante: FRANSOUZA 
Modelo / Versão: CESTA BASICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSCIA DE ALIMENTOS TIPO B (MAIOR TAMANHO)
Achocolatado em Pó – alimento achocolatado em pó instantâneo, alto teor de ferro, livre de impurezas
ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo, embalagem resistente, pacote de 1000g,
adequado à natureza do produto, prazo de validade mínimo de 24 meses. 01 unid. Açúcar Cristal - Tipo
refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio para o
consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 2 kg.
Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de outros fatores que
torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do
produto. Pacote de 5 kg. Biscoito Sortido – biscoito doce tamanhos e texturas sortidas, de boa
qualidade, embalagem de 300g em saco plástico resistente. Livre de impurezas que o torne impróprio
para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Obs.: 2 pcts por cesta Farinha de Milho
Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto livre de sujidades, impurezas,
insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 3 kg Farinha de Trigo - tipo 1,
enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. Feijão Preto Tipo 1– livre de sujidades,
impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco
plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg. Obs.: 3 pacotes por cesta). Leite
em pó Integral – Instantâneo – leito integral desidratado com porcentagem de gordura 4%. Embalagem
pacote com 400 gramas: 2 unid. Por cesta. Óleo de Soja Refinado - óleo extra refinado de soja, tipo 1,
embalagem de 900 ml. No caso de latas, não devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas.
Prazo de validade mínimo de 10 meses, constando no rótulo à composição nutricional para 100 gramas.
Obs.: 2 unid. Por cesta. Sal Refinado - sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resistente
e atóxica com capacidade de 1000g. Prazo de validade mínimo de 10 meses. Macarrão Parafuso -
macarrão de sêmola, parafuso, pasteurizado, com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento),
contendo como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a
composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de
validade mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o
consumo e ter registrado no órgão competente. Macarrão Espaguete Nº8 – macarrão de sêmola,
espaguete nº 8 sem furo, pasteurizado, com umidade inferior a 13% (treze por cento), contendo como
ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a composição
química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de validade
mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o consumo e
ter registrado no órgão competente. Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal 20% lipídios, com sal.
Embalagens de 1 Kg, plástica resistente, que proteja de contaminações e assegure sua qualidade.
FERMENTO QUÍMICO – Fermento químico. Fermento químico em pó, embalagem com 100 g, rotulagem
nutricional obrigatória. Café Solúvel Em Pó – Puro 100% café. Fina granulometria, cremoso, lata ou vidro
de 200 g, não amassada, sem indícios de ferrugem. Chá Mate - chá mate tostado, sabor natural ou
pêssego. Caixas com no mínimo 35g saquinhos. Doce de Leite - cremoso, embalagem de 1 Kg plástica
resistente, que proteja de contaminações e assegure sua qualidade. VINAGRE – de vinho tinto frasco
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com 750 ml. Composição fermentado de vinho tinto 01 unid. 
Porte da empresa: ME/EPP

41.191.505/0001-68 ALIMENTEX
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 357 R$ 224,0500 R$ 79.985,8500 18/05/2021
07:45:19

Marca: cfe descrição abaixo 
Fabricante: fabricacao propia 
Modelo / Versão: fabricacao propia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CESTA BÁSCIA DE ALIMENTOS TIPO B (MAIOR TAMANHO)
Achocolatado em Pó – alimento achocolatado em pó instantâneo, alto teor de ferro, livre de impurezas
ou outros fatores que o torne impróprio para o consumo, embalagem resistente, pacote de 1000g,
adequado à natureza do produto, prazo de validade mínimo de 24 meses. 01 unid. CHOCOTEEN Açúcar
Cristal - Tipo refinado de coloração uniforme, livre de impurezas e de outros fatores que torne impróprio
para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de
2 kg. ESTRELA Arroz Parboilizado Tipo 1 - longo fino tipo 1, parboilizado. Livre de impurezas e de outros
fatores que torne impróprio para o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à
natureza do produto. Pacote de 5 kg. MIRARROZ Biscoito Sortido – biscoito doce tamanhos e texturas
sortidas, de boa qualidade, embalagem de no mínimo 300g em saco plástico resistente. Livre de
impurezas que o torne impróprio para o consumo. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Obs.: 2 pcts
por cesta LUAM Farinha de Milho Amarela - Embalagem resistente, atóxica, pacotes de 1000g. Produto
livre de sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para o consumo. Obs: 3
kg INDIANA Farinha de Trigo - tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacotes de 5 kg. DONA JOANA
Feijão Preto Tipo 1– livre de sujidades, impurezas, insetos e de outros fatores que torne impróprio para
o consumo, embalagem em saco plástico resistente, adequado à natureza do produto, pacote de 1 kg.
Obs.: 3 pacotes por cesta). MALU Leite em pó Integral – Instantâneo – leito integral desidratado com
porcentagem de gordura 4%. Embalagem pacote com 400 gramas: 2 unid. Por cesta. DANKY Óleo de
Soja Refinado - óleo extra refinado de soja, tipo 1, embalagem de 900 ml. No caso de latas, não
devem estar amassadas, enferrujadas ou estufadas. Prazo de validade mínimo de 10 meses,
constando no rótulo à composição nutricional para 100 gramas. Obs.: 2 unid. Por cesta. COAMO Sal
Refinado - sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resistente e atóxica com capacidade
de 1000g. Prazo de validade mínimo de 10 meses. 5 ESTRELA Macarrão Parafuso - macarrão de
sêmola, parafuso, pasteurizado, com ovos, com umidade inferior a 13% (treze por cento), contendo
como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a
composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de
validade mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o
consumo e ter registrado no órgão competente. ROBERTA Macarrão Espaguete Nº8 – macarrão de
sêmola, espaguete nº 8 sem furo, pasteurizado, com umidade inferior a 13% (treze por cento),
contendo como ingrediente sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, constando no rótulo a
composição química e nutricional para 100g, embalagem plástica resistente, pacotes de 500g. Prazo de
validade mínimo de 10 meses, livre de impurezas e microorganismos que o torne impróprio para o
consumo e ter registrado no órgão competente. ROBERTA Margarina Cremosa Com Sal - creme vegetal
20% lipídios, com sal. Embalagens de 1 Kg, plástica resistente, que proteja de contaminações e
assegure sua qualidade. PRIME FERMENTO QUÍMICO – Fermento químico. Fermento químico em pó,
embalagem com 100 g, rotulagem nutricional obrigatória. TRISANTI CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ – Puro 100%
café, cremoso, lata ou vidro de 200 g, não amassada, sem indícios de ferrugem ou outras imperfeições.
AMIGO Chá Mate - chá mate tostado, sabor natural ou pêssego. Caixas com no mínimo 35g saquinhos.
81 Doce de Leite - cremoso, embalagem de 1 Kg plástica resistente, que proteja de contaminações e
assegure sua qualidade. AUREA VINAGRE – de vinho tinto frasco com 750 ml. Composição fermentado
de vinho tinto 01 unid. HEINIG" 
Porte da empresa: ME/EPP

18.472.579/0001-50 COMSABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 357 R$ 300,0000 R$ 107.100,0000 14/05/2021
14:04:11

Marca: CONFORME ANEXO 
Fabricante: CONFORME ANEXO 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME ANEXO 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 18.472.579/0001-50 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 224,0500 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 224,0500 12.144.365/0001-79 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 224,0500 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 224,0500 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 224,0500 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 224,0500 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 224,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:00:00:787
R$ 223,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:12:070
R$ 223,9800 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:06:37:157
R$ 223,9700 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:37:590
R$ 222,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:06:37:617
R$ 222,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:06:39:693
R$ 221,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:06:40:087
R$ 220,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:00:273
R$ 219,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:00:630



19/05/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 10/12

R$ 218,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:07:06:487
R$ 217,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:07:06:633
R$ 210,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:08:59:653
R$ 209,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:08:59:750
R$ 200,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:09:06:543
R$ 199,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:09:06:757
R$ 195,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:09:34:510
R$ 194,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:09:34:787
R$ 197,8700 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:09:35:203
R$ 194,7700 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:09:51:470
R$ 194,7600 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:09:51:803
R$ 192,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:10:00:067
R$ 191,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:10:00:357
R$ 194,9500 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:10:04:007
R$ 189,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:10:08:680
R$ 188,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:10:08:810
R$ 170,5400 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:10:15:540
R$ 170,5300 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:10:15:823
R$ 172,0000 12.144.365/0001-79 18/05/2021 13:10:16:930
R$ 168,9900 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:10:51:467
R$ 168,9800 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:10:51:863
R$ 184,0000 72.131.402/0001-36 18/05/2021 13:10:53:940
R$ 165,8700 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:11:02:200
R$ 165,8600 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:11:02:360
R$ 165,0000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:12:42:703
R$ 164,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:12:42:937
R$ 163,9900 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:12:50:413
R$ 163,9800 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:12:50:990
R$ 162,5000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:13:18:527
R$ 162,4900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:13:18:960
R$ 161,5500 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:13:26:187
R$ 161,5400 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:13:26:463
R$ 161,0000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:13:35:690
R$ 160,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:13:36:030
R$ 159,9800 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:13:44:393
R$ 159,9700 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:13:44:480
R$ 159,0000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:14:38:200
R$ 158,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:14:38:523
R$ 170,5300 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:14:39:547
R$ 157,8500 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:14:47:467
R$ 157,8400 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:14:48:187
R$ 158,0000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:14:53:000
R$ 156,3300 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:15:00:590
R$ 156,3200 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:15:01:033
R$ 166,0000 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:15:18:147
R$ 155,0000 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:15:23:340
R$ 154,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:15:23:547
R$ 154,0000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:15:28:760
R$ 153,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:15:29:050
R$ 153,2200 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:15:29:727
R$ 153,2100 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:15:30:557
R$ 153,0000 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:15:53:580
R$ 152,9900 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:15:54:243
R$ 150,9900 15.286.977/0001-94 18/05/2021 13:16:01:180
R$ 151,8400 39.649.812/0001-06 18/05/2021 13:16:01:727
R$ 165,9900 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:16:18:127
R$ 151,2800 41.191.505/0001-68 18/05/2021 13:16:28:873
R$ 165,9800 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:17:23:723
R$ 165,9700 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:17:44:260
R$ 163,1300 11.399.644/0001-10 18/05/2021 13:18:59:033
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R$ 163,1100 14.186.229/0001-77 18/05/2021 13:19:47:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/05/2021
13:06:11 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

18/05/2021
13:21:51 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 18/05/2021
13:21:51 Item encerrado.

Aceite de proposta 18/05/2021
13:41:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO
BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 150,9900.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

18/05/2021
13:41:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO -
MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

18/05/2021
13:48:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELLI BATTISTI
GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94.

Habilitação de
fornecedor

18/05/2021
14:42:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO -
MERCADO BAIXADA - CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 18/05/2021
13:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 18/05/2021

13:01:04
Em instantes vamos iniciar a fase de lances, Todas as informações serão informadas

aqui pelo chat, favor prestar a atenção nas informações
Pregoeiro 18/05/2021

13:01:20
Por favor prestem a atenção nos valores informados pelos senhores

Sistema 18/05/2021
13:02:03

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/05/2021
13:06:11

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/05/2021
13:17:00

O item 1 está encerrado.

Sistema 18/05/2021
13:21:51

O item 2 está encerrado.

Sistema 18/05/2021
13:21:59

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 18/05/2021
13:22:36

senhores encerramos a fase de lances, estarei agora mesmo fazendo a análise das
propostas e documentos apresentados

Pregoeiro 18/05/2021
13:23:00

Os vencedores fiquem atentos ao item 11.3 do edital para apresentação da proposta
ajustada

Sistema 18/05/2021
13:41:25

Senhor fornecedor FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF:
15.286.977/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 18/05/2021
13:41:37

Senhor fornecedor FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF:
15.286.977/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 18/05/2021
13:48:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO
BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 18/05/2021
13:48:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO
BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema 18/05/2021
14:42:46

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 18/05/2021
14:42:57

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/05/2021 às
17:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

18/05/2021
13:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de 18/05/2021 Início da etapa de julgamento de propostas
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propostas 13:21:59

Abertura do prazo 18/05/2021
14:42:46 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

18/05/2021
14:42:57

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/05/2021 às
17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 07:56 horas do dia 19
de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FRANCISCO VALDOMIRO BUENO 
Pregoeiro Oficial

BRUNA ALMEIDA ZANKOSKI
Equipe de Apoio

GIOVANO CHINELATO
Equipe de Apoio

LEONI ESPEDITO SANGALETTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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