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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
 

Pregão Eletrônico   Nº 00016/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

15.286.977/0001-94 - FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 CESTA BÁSICA - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Unidade 500 R$ 138,4400 R$ 87,0000 R$
43.500,0000

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 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

2 CESTA BÁSICA - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Unidade 357 R$ 224,0500 R$
150,9900

R$
53.903,4300

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%. 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
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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

Total do Fornecedor: R$
97.403,4300

 
 

Valor Global da Ata: R$
97.403,4300

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