
COMISSÃO DE PREGÃO

Santana Do Maranhão/MA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

72.321,60

14640

Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e

N° 001

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

71.589,604,89 25/03/2021 16:18:10 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

71.736,004,90 25/03/2021 13:57:53 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:42:56 4,87 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:00 4,88 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:11 4,89 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:11 4,90 A. DE S. TELES - ME

A. DE S. TELES - ME 4,87Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

Às 08:01 horas do dia 26/03/2021 , reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pela portaria nº 018/2021 de 05 de janeiro de 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 10030801/2021, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE 001/2021. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Pública de Ensino
do Município de Santana do Maranhão– MA. 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.
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

34.266,40

4060

Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros,

N° 002

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

34.063,408,39 25/03/2021 16:18:39 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

34.104,008,40 25/03/2021 13:58:34 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:46:34 8,37 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:30 8,38 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:16 8,39 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:16 8,40 A. DE S. TELES - ME

A. DE S. TELES - ME 8,40Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

32.194,80

1980

Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar,

N° 003

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

32.135,4016,23 25/03/2021 16:19:09 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

32.076,0016,20 25/03/2021 13:59:11 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:43:16 16,18 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:43 16,19 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:19 16,20 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:19 16,23 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 16,18Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

11.823,60

3340

Açúcar – refinado amorfo de primeira qualidade. Obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro

N° 004

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

11.690,003,50 25/03/2021 16:19:39 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

11.690,003,50 25/03/2021 13:59:22 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:44:04 3,48 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:50 3,49 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:23 3,50 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:23 3,50 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 3,48Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

18.166,08

6096

Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais

N° 005

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

17.861,282,93 25/03/2021 16:19:54 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

17.678,402,90 25/03/2021 13:59:45 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:46:51 2,88 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:10:14 2,89 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:24 2,90 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:24 2,93 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 2,90Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

63.960,00

3000

Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto

N° 006

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

63.840,0021,28 25/03/2021 16:20:29 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

63.000,0021,00 25/03/2021 13:59:57 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:47:01 20,98 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:10:28 20,99 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:28 21,00 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:28 21,28 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 21,00Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

55.692,00

8400

Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada,

N° 007

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

55.272,006,58 25/03/2021 16:21:20 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

55.440,006,60 25/03/2021 14:01:27 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:47:29 6,56 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:10:44 6,57 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:31 6,58 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:31 6,60 A. DE S. TELES - ME

A. DE S. TELES - ME 6,60Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

56.707,20

7920

Biscoito doce – tipo maisena, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras

N° 008

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

56.390,407,12 25/03/2021 16:21:44 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

56.232,007,10 25/03/2021 14:01:38 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:47:44 7,08 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:10:58 7,09 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:34 7,10 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:34 7,12 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 7,10Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

58.224,00

2400

Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg devidamente rotulado, conforme legislação vigente

N° 009

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

58.032,0024,18 25/03/2021 16:22:14 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

57.600,0024,00 25/03/2021 14:02:27 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:44:26 23,98 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:11:06 23,99 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:37 24,00 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:37 24,18 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 23,98Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

11.421,00

2700

Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha realçador de sabor, embalagem devem conter

N° 010

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

11.205,004,15 25/03/2021 16:22:32 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

11.340,004,20 25/03/2021 14:02:50 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:44:48 4,13 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:11:16 4,14 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:39 4,15 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:08:39 4,20 A. DE S. TELES - ME

A. DE S. TELES - ME 4,13Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

36.810,00

4500

Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem estufamentos,

N° 011

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

36.540,008,12 25/03/2021 16:22:52 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

36.000,008,00 25/03/2021 14:03:04 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:46:38 7,98 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:12:07 7,99 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:54 8,00 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:54 8,12 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 7,98Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

2.754,00

600

Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco de polietileno atóxico, resistente termossoldado, contendo

N° 012

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

2.712,004,52 25/03/2021 16:23:08 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

2.700,004,50 25/03/2021 14:03:26 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:47:12 4,48 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:12:34 4,49 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:57 4,50 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:08:57 4,52 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 4,48Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

12.402,72

3132

Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de

N° 013

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

12.277,443,92 25/03/2021 16:23:28 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

12.214,803,90 25/03/2021 14:03:40 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:48:38 3,88 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:12:55 3,89 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:01 3,90 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:01 3,92 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 3,88Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

3.700,00

2500

Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em

N° 014

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

3.575,001,43 25/03/2021 16:23:43 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

3.500,001,40 25/03/2021 14:03:56 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:48:59 1,38 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:13:09 1,39 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:04 1,40 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:04 1,43 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 1,38Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

63.518,00

2600

Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes, frango. Com ferro e ácido fólico, farinha de

N° 015

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

63.180,0024,30 25/03/2021 16:24:01 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

63.180,0024,30 25/03/2021 14:04:28 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:48:05 24,28 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:13:34 24,29 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:06 24,30 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:06 24,30 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 24,30Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

10.650,00

3000

Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas e vitaminas, para ser consumido puro, em

N° 016

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

10.500,003,50 25/03/2021 16:24:16 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

10.500,003,50 25/03/2021 14:04:44 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:13:47 3,49 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:10 3,50 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:10 3,50 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 3,50Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

60.658,00

2600

Mistura para o preparo de risoto de legumes refogados com carne - cenoura desidratada, milho desidratado,

N° 017

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

60.008,0023,08 25/03/2021 16:24:45 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

59.800,0023,00 25/03/2021 14:05:08 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:14:18 22,99 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:13 23,00 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:13 23,08 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 22,99Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

69.990,00

3000

Mistura para o preparo de risoto de frango - cenoura desidratada, milho desidratado, ervilha desidratada,

N° 018

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

69.240,0023,08 25/03/2021 16:24:59 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

69.000,0023,00 25/03/2021 14:05:43 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:48:49 22,98 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:14:31 22,99 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:14 23,00 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:14 23,08 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 23,00Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

5.184,00

1620

Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor

N° 019

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

5.103,003,15 25/03/2021 16:25:12 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

5.022,003,10 25/03/2021 14:05:55 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:51:58 3,08 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:14:48 3,09 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:17 3,10 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:17 3,15 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 3,08Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

56.960,00

8000

Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras, Acondicionado em pacote de polietileno,

N° 020

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

56.400,007,05 25/03/2021 16:25:27 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

56.000,007,00 25/03/2021 14:06:05 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:52:56 6,88 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:15:11 6,99 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:20 7,00 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:20 7,05 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 6,88Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

60.696,00

7200

Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do processo de extrusão da farinha de soja desengordurada.

N° 021

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

60.408,008,39 25/03/2021 16:25:41 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

59.040,008,20 25/03/2021 14:06:20 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:53:23 8,18 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:15:45 8,19 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:30 8,20 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:30 8,39 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 8,18Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

99.754,20

7830

Carne moída - Carne bovina moída de 1ª congelada; aspecto própria não amolecida e nem pegajosa; sem

N° 022

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

99.284,4012,68 25/03/2021 16:26:39 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

97.875,0012,50 25/03/2021 14:06:29 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:49:10 12,48 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:15:59 12,49 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:34 12,50 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:34 12,68 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 12,50Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

20.493,00

4050

Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, isento de qualquer matéria

N° 023

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

20.209,504,99 25/03/2021 16:26:54 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

20.250,005,00 25/03/2021 14:06:51 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:49:28 4,97 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:16:13 4,98 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:37 4,99 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:37 5,00 A. DE S. TELES - ME

A. DE S. TELES - ME 5,00Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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45.770,00

11500

Sardinha em conserva: óleo, lata com peso líquido de 125g. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir

N° 024

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

44.850,003,90 25/03/2021 16:27:05 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

44.850,003,90 25/03/2021 14:06:58 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:49:46 3,87 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:16:33 3,89 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

26/03/2021 08:09:40 3,90 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:40 3,90 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI INABILITADO

A. DE S. TELES - ME 3,90Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

117.136,80

7830

Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e vísceras, com aspecto cor e cheiro próprios, sem manchas e

N° 025

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

116.823,6014,92 25/03/2021 16:27:29 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

116.667,0014,90 25/03/2021 14:07:26 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:54:03 14,88 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:16:58 14,89 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:42 14,90 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:42 14,92 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 14,88Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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2.144,00

100

Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, vitaminas (A, D e C) e minerais (ferro e zinco) e

N° 026

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

2.138,0021,38 25/03/2021 16:27:53 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

2.120,0021,20 25/03/2021 14:07:45 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:55:09 21,18 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:17:11 21,19 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:46 21,20 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:46 21,38 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 21,18Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

655,20

80

Cereal tipo Vitalon, zero lactose, em pct de 230 gramas, devidamente rotulado.

N° 027

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

644,808,06 25/03/2021 16:28:16 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

648,008,10 25/03/2021 14:07:59 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:55:52 8,04 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:17:27 8,05 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:49 8,06 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

26/03/2021 08:09:49 8,10 A. DE S. TELES - ME

A. DE S. TELES - ME 8,04Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS
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3.045,00

700

Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar;

N° 028

Descrição:

Quantidade:

Valor:

Empresa Valor TotalValor Unitário Data/Hora Registro Situação

2.996,004,28 25/03/2021 16:28:38 CLASSIFICADAATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

2.975,004,25 25/03/2021 14:08:13 CLASSIFICADAA. DE S. TELES - ME

PROPOSTAS INICIAIS

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

26/03/2021 08:56:07 4,23 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:17:42 4,24 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:51 4,25 A. DE S. TELES - ME

26/03/2021 08:09:51 4,28 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI

A. DE S. TELES - ME 4,23Vencedor: Valor:05.831.939/0001-11

LOTES / ITENS

CHAT

Data/Hora Origem Mensagem

26/03/2021 08:01:23 Sistema Sessão pública aberta!

26/03/2021 08:02:39 Pregoeiro BOM DIA SENHORES LICITANTES, VAMOS INICIAR ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA E ANALISE PROPOSTA!

26/03/2021 08:08:11 Sistema Disputa do 001 - Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor
de umidade máxima aberta!

26/03/2021 08:08:16 Sistema Disputa do 002 - Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no mínimo
de 90% a 98% de  aberta!

26/03/2021 08:08:19 Sistema Disputa do 003 - Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura
do cacau em pó sol aberta!

26/03/2021 08:08:23 Sistema Disputa do 004 - Açúcar – refinado amorfo de primeira qualidade. Obtido da
cana de açúcar, com as aberta!

26/03/2021 08:08:24 Sistema Disputa do 005 - Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo
amassamento da farinha de trig aberta!

26/03/2021 08:08:28 Sistema Disputa do 006 - Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne
não mista, toucinho e c aberta!

26/03/2021 08:08:31 Sistema Disputa do 007 - Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição básica:
farinha de trigo, gordu aberta!

26/03/2021 08:08:34 Sistema Disputa do 008 - Biscoito doce – tipo maisena, composição básica farinha de
trigo, gordura vegeta aberta!

26/03/2021 08:08:37 Sistema Disputa do 009 - Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg
devidamente rotulado, conforme leg aberta!

26/03/2021 08:08:39 Sistema Disputa do 010 - Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha
realçador de sabor, emba aberta!

26/03/2021 08:08:54 Sistema Disputa do 011 - Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas, isentas de
ferrugem, não amassa aberta!

26/03/2021 08:08:58 Sistema Disputa do 012 - Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco de polietileno
atóxico, resistente te aberta!
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26/03/2021 08:09:01 Sistema Disputa do 013 - Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos de peles e
sementes, acondicion aberta!

26/03/2021 08:09:04 Sistema Disputa do 014 - Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo 96,95% de
cloreto de sódio e sais de aberta!

26/03/2021 08:09:06 Sistema Disputa do 015 - Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes,
frango. Com ferro e  aberta!

26/03/2021 08:09:10 Sistema Disputa do 016 - Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas
e vitaminas, pa aberta!

26/03/2021 08:09:13 Sistema Disputa do 017 - Mistura para o preparo de risoto de legumes refogados com
carne - cenoura desidr aberta!

26/03/2021 08:09:14 Sistema Disputa do 018 - Mistura para o preparo de risoto de frango - cenoura
desidratada, milho desidrat aberta!

26/03/2021 08:09:17 Sistema Disputa do 019 - Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de
4,0%; produto translúcid aberta!

26/03/2021 08:09:20 Sistema Disputa do 020 - Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras,
Acondicionado em paco aberta!

26/03/2021 08:09:30 Sistema Disputa do 021 - Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do processo de
extrusão da farinha  aberta!

26/03/2021 08:09:34 Sistema Disputa do 022 - Carne moída - Carne bovina moída de 1ª congelada; aspecto
própria não amolecida  aberta!

26/03/2021 08:09:37 Sistema Disputa do 023 - Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido, enriquecido com ferro
e ácido fólico, i aberta!

26/03/2021 08:09:40 Sistema Disputa do 024 - Sardinha em conserva: óleo, lata com peso líquido de 125g.
Prazo de validade mín aberta!

26/03/2021 08:09:42 Sistema Disputa do 025 - Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e vísceras, com
aspecto cor e chei aberta!

26/03/2021 08:09:46 Sistema Disputa do 026 - Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, vitaminas
(A, D e C) e minera aberta!

26/03/2021 08:09:49 Sistema Disputa do 027 - Cereal tipo Vitalon, zero lactose, em pct de 230 gramas,
devidamente rotulado. aberta!

26/03/2021 08:09:51 Sistema Disputa do 028 - Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e
fibras; não conten aberta!

26/03/2021 08:18:11 Sistema O Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade
máxima 15% isento de sujidades e matérias estranhos, acondicionados em
embalagem de 1kg Longo e Fino. entrou em PRORROGAÇÃO, para um
fornecedor ser declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve
permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:18:17 Sistema O Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90% a
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica. Embalagem de 1 kg,
devidamente rotulados,  entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser
declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor
por 2 minutos!

26/03/2021 08:18:20 Sistema O Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em
pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó, e/ou soro, extra, rico em
vitaminas e minerais, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou
farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de
3%. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, Acondicionado em pacote
de polietileno, recipiente de polietileno,  íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 1 kg de peso liquido.data da
validade, quantidade do produto e número do registro.  entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:18:23 Sistema O Açúcar – refinado amorfo de primeira qualidade. Obtido da cana de açúcar,
com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo
de 99% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros
hermeticamente fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos lacrados.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade entrou em
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PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:18:26 Sistema O Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha
de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes
artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, embalagem de
500g, 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 mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado
vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2
minutos!

26/03/2021 08:18:29 Sistema O Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne não mista,
toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não
pegajosa, Isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em Temperatura e
refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno. entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:18:32 Sistema O Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição básica: farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados
com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade de produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:18:35 Sistema O Biscoito doce – tipo maisena, composição básica farinha de trigo, gordura
vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas.Pacote com 400 gramas,
devidamente rotulados, conforme legislação vigente. entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:18:38 Sistema O Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg devidamente rotulado,
conforme legislação vigente Mistura para o preparo de mingau de tapioca com
coco. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado
vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2
minutos!

26/03/2021 08:18:41 Sistema O Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha realçador de
sabor, embalagem devem conter data da validade, lote, peso do produto
estando embalagem em bom estado de conservação. Pacote 300g. entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:08 Sistema O Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não
amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo 900 ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados der 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 entrou em PRORROGAÇÃO,
para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de lances, o seu lance
deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:08 Sistema O Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco de polietileno atóxico,
resistente termossoldado, contendo peso líquido de 200 gramas.Rotulagem de
acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primárias deverá
estar impressa de forma clara e indelével. As seguintes informações
identificação do produto, inclusive a classificação, a marca, nome e endereço
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, n° de registro no órgão
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competente, empilhamento máximo para armazenagem.  entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:08 Sistema O Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos de peles e sementes,
acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso
aproximado 190g.  entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser
declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor
por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:08 Sistema O Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e
sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno com 1 kg. entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:08 Sistema O Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes, frango. Com
ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal
refinado, óleo vegetal refinado, frango desidratado, espinafre desidratada em
pó, cenoura desidratada em flocos, batata desidratada em cubos, proteína
texturizada de soja, cebola desidratada em pó, realçador de sabor glutamato
monossódico e salsa desidratada em flocos. Embalagem primaria: tipo Bopp de
polietileno metalizado, resistente e termossoldavel com cap. pra 01 Kg. entrou
em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:12 Sistema O Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas e vitaminas,
para ser consumido puro, em mingaus, sucos ou vitaminas ou como
ingrediente de bolos e doces 200 g entrou em PRORROGAÇÃO, para um
fornecedor ser declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve
permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:15 Sistema O Mistura para o preparo de risoto de legumes refogados com carne - cenoura
desidratada, milho desidratado, ervilha desidratada, carne bovina desidratada,
batata desidratada, sal refinado, salsa desidratada em flocos e aromatizantes.
Embalagem primaria: tipo bopp de polietileno metalizado, resistente e
termossoldavel com cap. Pra 01 kg e ou 02 kg.   entrou em PRORROGAÇÃO,
para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de lances, o seu lance
deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:15 Sistema O Mistura para o preparo de risoto de frango - cenoura desidratada, milho
desidratado, ervilha desidratada, frango desidratada, batata desidratada, sal
refinado, salsa desidratada em flocos e aromatizantes. Embalagem primaria:
tipo bopp de polietileno metalizado, resistente e termossoldavel com cap. Pra
01 kg e ou 02 kg. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser
declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor
por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:18 Sistema O Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto
translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de
500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:21 Sistema O Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras, Acondicionado
em pacote de polietileno, recipiente de polietileno, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 200g de peso liquido. Ou em
pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento de consumo, contendo no mínimo.
Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
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validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.  entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser
declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor
por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:32 Sistema O Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do processo de extrusão da
farinha de soja desengordurada. Apresenta textura similar à da carne com alta
capacidade liga, rendimento e fácil manuseio. Aumenta o teor proteico,
melhora a textura e consistência do produto final. Embalagem de 400 g. entrou
em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:35 Sistema O Carne moída - Carne bovina moída de 1ª congelada; aspecto própria não
amolecida e nem pegajosa; sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio;
embalagem plástica à vácuo transparente e atóxica, flexível e resistente, que
garanta integridade do produto até o momento do consumo. Em pacotes de
500 g. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações
nutricionais do produto, com validade mínimo de 2 meses. entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:38 Sistema O Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido, enriquecido com ferro e ácido fólico,
isento de qualquer matéria terrosa. Embalagem plástica de 500g. entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:41 Sistema O Sardinha em conserva: óleo, lata com peso líquido de 125g. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Com registro no
Ministério competente. Serão rejeitadas latas estufadas ou amassadas. entrou
em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:44 Sistema O Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e vísceras, com aspecto cor e
cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico.
Embalagem de aproximadamente 2 kg. Na embalagem devem constar dados
de identificação e informações nutricionais do produto, com validade mínimo de
2 meses. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado
vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2
minutos!

26/03/2021 08:19:47 Sistema O Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, vitaminas (A, D e C) e
minerais (ferro e zinco) e estabilizante trifosfato de sódio, monofosfato de
sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio, isento de lactose e glúten.
Embalagem contendo 400g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor
ser declarado vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer
vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:19:50 Sistema O Cereal tipo Vitalon, zero lactose, em pct de 230 gramas, devidamente
rotulado. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado
vencedor da fase de lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2
minutos!

26/03/2021 08:19:53 Sistema O Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou
rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g; com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.  entrou em
PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado vencedor da fase de
lances, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

26/03/2021 08:20:12 Sistema Disputa do Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de
umidade máxima 15% isento de sujidades e matérias estranhos,
acondicionados em embalagem de 1kg Longo e Fino. encerrada!

26/03/2021 08:20:12 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 001 - Arroz - tipo 1 longo,
constituídos de grãos inteir... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
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com R$ 4,88 !

26/03/2021 08:20:17 Sistema Disputa do Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de
90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica. Embalagem de 1
kg, devidamente rotulados,  encerrada!

26/03/2021 08:20:17 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 002 - Feijão carioca tipo I, de 1ª
qualidade constituído... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 8,38 !

26/03/2021 08:20:20 Sistema Disputa do Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do
cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó, e/ou soro, extra, rico
em vitaminas e minerais, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou
farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de
3%. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, Acondicionado em pacote
de polietileno, recipiente de polietileno,  íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 1 kg de peso liquido.data da
validade, quantidade do produto e número do registro.  encerrada!

26/03/2021 08:20:20 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 003 - Achocolatado em pó,
instantâneo, solúvel, obtido p... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-
11) com R$ 16,19 !

26/03/2021 08:20:24 Sistema Disputa do Açúcar – refinado amorfo de primeira qualidade. Obtido da cana de
açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose
mínimo de 99% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros
hermeticamente fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos lacrados.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade encerrada!

26/03/2021 08:20:24 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 004 - Açúcar – refinado amorfo
de primeira qualidade. Ob... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
com R$ 3,49 !

26/03/2021 08:20:26 Sistema Disputa do Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da
farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de
corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%,
embalagem de 500g, 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 mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante, encerrada!

26/03/2021 08:20:26 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 005 - Macarrão tipo espaguete,
cor amarela, obtida pelo ... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 2,89 !

26/03/2021 08:20:29 Sistema Disputa do Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne não
mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não
pegajosa, Isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em Temperatura e
refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno. encerrada!

26/03/2021 08:20:29 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 006 - Lingüiça - defumada, tipo
calabresa, preparada com... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 20,99 !

26/03/2021 08:20:32 Sistema Disputa do Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição básica: farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados
com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade de produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante encerrada!

26/03/2021 08:20:32 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 007 - Biscoito salgado, tipo cream
cracker, composição b... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI (16.732.991
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/0001-37) com R$ 6,57 !

26/03/2021 08:20:35 Sistema Disputa do Biscoito doce – tipo maisena, composição básica farinha de trigo,
gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas.Pacote com 400
gramas, devidamente rotulados, conforme legislação vigente. encerrada!

26/03/2021 08:20:35 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 008 - Biscoito doce – tipo
maisena, composição básica fa... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 7,09 !

26/03/2021 08:20:38 Sistema Disputa do Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg devidamente
rotulado, conforme legislação vigente Mistura para o preparo de mingau de
tapioca com coco. encerrada!

26/03/2021 08:20:38 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 009 - Mingau de tapioca com
coco, embalagem de 1 kg devi... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-
11) com R$ 23,99 !

26/03/2021 08:20:41 Sistema Disputa do Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha
realçador de sabor, embalagem devem conter data da validade, lote, peso do
produto estando embalagem em bom estado de conservação. Pacote 300g.
encerrada!

26/03/2021 08:20:41 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 010 - Tempero misto- Completo
com pimenta, cominho, cebo... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-
11) com R$ 4,14 !

26/03/2021 08:21:11 Sistema Disputa do Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas, isentas de
ferrugem, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900 ml. A
embalagem deverá conter externamente os dados der 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 encerrada!

26/03/2021 08:21:11 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 011 - Óleo de soja refinado.
Embalado em latas limpas, i... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
com R$ 7,99 !

26/03/2021 08:21:11 Sistema Disputa do Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco de polietileno atóxico,
resistente termossoldado, contendo peso líquido de 200 gramas.Rotulagem de
acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primárias deverá
estar impressa de forma clara e indelével. As seguintes informações
identificação do produto, inclusive a classificação, a marca, nome e endereço
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, n° de registro no órgão
competente, empilhamento máximo para armazenagem.  encerrada!

26/03/2021 08:21:11 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 012 - Colorífico 200 G
Embalagem – Primaria saco de poli... foi o A. DE S. TELES - ME
(05.831.939/0001-11) com R$ 4,49 !

26/03/2021 08:21:11 Sistema Disputa do Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos de peles e
sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega, peso aproximado 190g.  encerrada!

26/03/2021 08:21:11 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 013 - Extrato de tomate refogado:
Concentrado, isentos d... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11) com
R$ 3,89 !

26/03/2021 08:21:11 Sistema Disputa do Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de
sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno com 1 kg.
encerrada!

26/03/2021 08:21:11 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 014 - Sal iodado – refinado
iodado, com no mínimo 96,95%... foi o A. DE S. TELES - ME
(05.831.939/0001-11) com R$ 1,39 !

26/03/2021 08:21:11 Sistema Disputa do Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes,
frango. Com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, sal refinado, óleo vegetal refinado, frango desidratado, espinafre
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desidratada em pó, cenoura desidratada em flocos, batata desidratada em
cubos, proteína texturizada de soja, cebola desidratada em pó, realçador de
sabor glutamato monossódico e salsa desidratada em flocos. Embalagem
primaria: tipo Bopp de polietileno metalizado, resistente e termossoldavel com
cap. pra 01 Kg. encerrada!

26/03/2021 08:21:11 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 015 - Mistura para o preparo de
sopa com massa, cereais,... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 24,29 !

26/03/2021 08:21:14 Sistema Disputa do Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas e
vitaminas, para ser consumido puro, em mingaus, sucos ou vitaminas ou como
ingrediente de bolos e doces 200 g encerrada!

26/03/2021 08:21:14 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 016 - Aveia em flocos, cereal rico
em fibras, cálcio, fe... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 3,49 !

26/03/2021 08:21:17 Sistema Disputa do Mistura para o preparo de risoto de legumes refogados com carne -
cenoura desidratada, milho desidratado, ervilha desidratada, carne bovina
desidratada, batata desidratada, sal refinado, salsa desidratada em flocos e
aromatizantes. Embalagem primaria: tipo bopp de polietileno metalizado,
resistente e termossoldavel com cap. Pra 01 kg e ou 02 kg.   encerrada!

26/03/2021 08:21:17 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 017 - Mistura para o preparo de
risoto de legumes refoga... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
com R$ 22,99 !

26/03/2021 08:21:17 Sistema Disputa do Mistura para o preparo de risoto de frango - cenoura desidratada,
milho desidratado, ervilha desidratada, frango desidratada, batata desidratada,
sal refinado, salsa desidratada em flocos e aromatizantes. Embalagem
primaria: tipo bopp de polietileno metalizado, resistente e termossoldavel com
cap. Pra 01 kg e ou 02 kg. encerrada!

26/03/2021 08:21:17 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 018 - Mistura para o preparo de
risoto de frango - cenou... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 22,99 !

26/03/2021 08:21:20 Sistema Disputa do Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%;
produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco
plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. encerrada!

26/03/2021 08:21:20 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 019 - Vinagre branco fermentado
de vinho com acidez míni... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
com R$ 3,09 !

26/03/2021 08:21:23 Sistema Disputa do Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras,
Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 200g de peso
liquido. Ou em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento de
consumo, contendo no mínimo. Acondicionados em fardos lacrados ou em
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro.
O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.  encerrada!

26/03/2021 08:21:23 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 020 - Leite em pó integral –
contendo no mínimo 26% de g... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-
11) com R$ 6,99 !

26/03/2021 08:21:32 Sistema Disputa do Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do processo de
extrusão da farinha de soja desengordurada. Apresenta textura similar à da
carne com alta capacidade liga, rendimento e fácil manuseio. Aumenta o teor
proteico, melhora a textura e consistência do produto final. Embalagem de 400
g. encerrada!

26/03/2021 08:21:32 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 021 - Proteína de Soja
texturizada, Produto obtido do pr... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939

Página 22 de 35



Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

Data/Hora Origem Mensagem

/0001-11) com R$ 8,19 !

26/03/2021 08:21:38 Sistema Disputa do Carne moída - Carne bovina moída de 1ª congelada; aspecto
própria não amolecida e nem pegajosa; sem manchas esverdeadas; cheiro e
sabor próprio; embalagem plástica à vácuo transparente e atóxica, flexível e
resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo. Em
pacotes de 500 g. Na embalagem devem constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, com validade mínimo de 2 meses.
encerrada!

26/03/2021 08:21:38 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 022 - Carne moída - Carne
bovina moída de 1ª congelada; ... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 12,49 !

26/03/2021 08:21:41 Sistema Disputa do Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido, enriquecido com ferro e
ácido fólico, isento de qualquer matéria terrosa. Embalagem plástica de 500g.
encerrada!

26/03/2021 08:21:41 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 023 - Flocos de Arroz, tipo flocos,
précozido, enriqueci... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 4,98 !

26/03/2021 08:21:44 Sistema Disputa do Sardinha em conserva: óleo, lata com peso líquido de 125g. Prazo
de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Com registro no
Ministério competente. Serão rejeitadas latas estufadas ou amassadas.
encerrada!

26/03/2021 08:21:44 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 024 - Sardinha em conserva:
óleo, lata com peso líquido ... foi o ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI
(16.732.991/0001-37) com R$ 3,89 !

26/03/2021 08:21:44 Sistema Disputa do Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e vísceras, com
aspecto cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em
saco plástico. Embalagem de aproximadamente 2 kg. Na embalagem devem
constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, com
validade mínimo de 2 meses. encerrada!

26/03/2021 08:21:44 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 025 - Frango - inteiro, resfriado,
sem pés, pescoço e ví... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11) com
R$ 14,89 !

26/03/2021 08:21:47 Sistema Disputa do Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, vitaminas (A, D e
C) e minerais (ferro e zinco) e estabilizante trifosfato de sódio, monofosfato de
sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio, isento de lactose e glúten.
Embalagem contendo 400g. encerrada!

26/03/2021 08:21:47 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 026 - Leite em pó integral, sem
lactose, enzima lactase,... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
com R$ 21,19 !

26/03/2021 08:21:53 Sistema Disputa do Cereal tipo Vitalon, zero lactose, em pct de 230 gramas,
devidamente rotulado. encerrada!

26/03/2021 08:21:53 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 027 - Cereal tipo Vitalon, zero
lactose, em pct de 230 g... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
com R$ 8,05 !

26/03/2021 08:21:53 Sistema Disputa do Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e
fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido,
fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g;
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
encerrada!

26/03/2021 08:21:53 Sistema O vencedor da fase de lances do item/lote n° 028 - Amido de milho contendo
proteínas, vitaminas, sais... foi o A. DE S. TELES - ME (05.831.939/0001-11)
com R$ 4,24 !

26/03/2021 08:21:53 Sistema Fase de disputa encerrada. Agora está disponivel no box de documentos
abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta
inicial.
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26/03/2021 08:23:57 Sistema O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 001 do fornecedor A. DE S.
TELES - ME. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS
pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais
de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo
vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e
outros) de todos os itens juntos.

26/03/2021 08:27:29 PREGOEIRO SENHORES LICITANTES, EU JUNTAMENTE COM EQUIPE DE APOIO
ESTAMOS ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

26/03/2021 08:27:40 Sistema Aberta a negociação do item Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros,
com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e matérias estranhos,
acondicionados em embalagem de 1kg Longo e Fino.!

26/03/2021 08:27:40 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade
máxima 15% isento de sujidades e matérias estranhos, acondicionados em
embalagem de 1kg Longo e Fino. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:09 Sistema Aberta a negociação do item Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído
de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica.
Embalagem de 1 kg, devidamente rotulados, !

26/03/2021 08:28:09 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no
mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica.
Embalagem de 1 kg, devidamente rotulados,  no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:12 Sistema Aberta a negociação do item Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido
pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó, e/ou
soro, extra, rico em vitaminas e minerais, constituído de pó fino e homogêneo,
isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de
umidade máxima de 3%. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno,  íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 1 kg de peso
liquido.data da validade, quantidade do produto e número do registro. !

26/03/2021 08:28:12 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó
solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó, e/ou soro, extra, rico em vitaminas e
minerais, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha,
sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, Acondicionado em pacote
de polietileno, recipiente de polietileno,  íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 1 kg de peso liquido.data da
validade, quantidade do produto e número do registro.  no local de envio de
lances!

26/03/2021 08:28:13 Sistema Aberta a negociação do item Açúcar – refinado amorfo de primeira qualidade.
Obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com
teor de sacarose mínimo de 99% p/p, sem fermentação, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em
sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg,
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade!

26/03/2021 08:28:13 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Açúcar – refinado amorfo de primeira qualidade. Obtido da cana de açúcar,
com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo
de 99% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros
hermeticamente fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos lacrados.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade no local de envio
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de lances!

26/03/2021 08:28:16 Sistema Aberta a negociação do item Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade
máxima 13%, embalagem de 500g, 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 mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante,!

26/03/2021 08:28:16 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade
máxima 13%, embalagem de 500g, 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 mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, no local de
envio de lances!

26/03/2021 08:28:19 Sistema Aberta a negociação do item Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada
com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem
umidade, não pegajosa, Isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em
Temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno.!

26/03/2021 08:28:19 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne
não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade,
não pegajosa, Isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em Temperatura
e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno. no local de
envio de lances!

26/03/2021 08:28:21 Sistema Aberta a negociação do item Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição
básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais
substâncias permitidas. Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico
hermeticamente vedados com no mínimo 400 g e embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade de produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante!

26/03/2021 08:28:21 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição básica:
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias
permitidas. Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico
hermeticamente vedados com no mínimo 400 g e embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade de produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:24 Sistema Aberta a negociação do item Biscoito doce – tipo maisena, composição básica
farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias
permitidas.Pacote com 400 gramas, devidamente rotulados, conforme

26/03/2021 08:28:24 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Biscoito doce – tipo maisena, composição básica farinha
de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas.Pacote
com 400 gramas, devidamente rotulados, conforme legislação vigente. no local
de envio de lances!
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26/03/2021 08:28:25 Sistema Aberta a negociação do item Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg
devidamente rotulado, conforme legislação vigente Mistura para o preparo de
mingau de tapioca com coco.!

26/03/2021 08:28:25 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg devidamente rotulado,
conforme legislação vigente Mistura para o preparo de mingau de tapioca com
coco. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:28 Sistema Aberta a negociação do item Tempero misto- Completo com pimenta, cominho,
cebolinha realçador de sabor, embalagem devem conter data da validade, lote,
peso do produto estando embalagem em bom estado de conservação. Pacote
300g.!

26/03/2021 08:28:28 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha realçador de
sabor, embalagem devem conter data da validade, lote, peso do produto
estando embalagem em bom estado de conservação. Pacote 300g. no local de
envio de lances!

26/03/2021 08:28:38 Sistema Aberta a negociação do item Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas,
isentas de ferrugem, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900
ml. A embalagem deverá conter externamente os dados der 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!

26/03/2021 08:28:38 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não
amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo 900 ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados der 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 no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:41 Sistema Aberta a negociação do item Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco de
polietileno atóxico, resistente termossoldado, contendo peso líquido de 200
gramas.Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das
embalagens primárias deverá estar impressa de forma clara e indelével. As
seguintes informações identificação do produto, inclusive a classificação, a
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade e peso líquido, n° de
registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. !

26/03/2021 08:28:41 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco de polietileno atóxico, resistente
termossoldado, contendo peso líquido de 200 gramas.Rotulagem de acordo
com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primárias deverá estar
impressa de forma clara e indelével. As seguintes informações identificação do
produto, inclusive a classificação, a marca, nome e endereço do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, n° de registro no órgão competente,
empilhamento máximo para armazenagem.  no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:44 Sistema Aberta a negociação do item Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos
de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega, peso aproximado 190g. !

26/03/2021 08:28:44 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos de peles e sementes,
acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá
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apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso
aproximado 190g.  no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:46 Sistema Aberta a negociação do item Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo
96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de
polietileno com 1 kg.!

26/03/2021 08:28:46 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e
sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno com 1 kg. no local de envio
de lances!

26/03/2021 08:28:49 Sistema Aberta a negociação do item Mistura para o preparo de sopa com massa,
cereais, legumes, frango. Com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, sal refinado, óleo vegetal refinado, frango desidratado,
espinafre desidratada em pó, cenoura desidratada em flocos, batata
desidratada em cubos, proteína texturizada de soja, cebola desidratada em pó,
realçador de sabor glutamato monossódico e salsa desidratada em flocos.
Embalagem primaria: tipo Bopp de polietileno metalizado, resistente e
termossoldavel com cap. pra 01 Kg.!

26/03/2021 08:28:49 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais,
legumes, frango. Com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, sal refinado, óleo vegetal refinado, frango desidratado,
espinafre desidratada em pó, cenoura desidratada em flocos, batata
desidratada em cubos, proteína texturizada de soja, cebola desidratada em pó,
realçador de sabor glutamato monossódico e salsa desidratada em flocos.
Embalagem primaria: tipo Bopp de polietileno metalizado, resistente e
termossoldavel com cap. pra 01 Kg. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:55 Sistema Aberta a negociação do item Mistura para o preparo de risoto de frango -
cenoura desidratada, milho desidratado, ervilha desidratada, frango
desidratada, batata desidratada, sal refinado, salsa desidratada em flocos e
aromatizantes. Embalagem primaria: tipo bopp de polietileno metalizado,
resistente e termossoldavel com cap. Pra 01 kg e ou 02 kg.!

26/03/2021 08:28:55 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Mistura para o preparo de risoto de frango - cenoura
desidratada, milho desidratado, ervilha desidratada, frango desidratada, batata
desidratada, sal refinado, salsa desidratada em flocos e aromatizantes.
Embalagem primaria: tipo bopp de polietileno metalizado, resistente e
termossoldavel com cap. Pra 01 kg e ou 02 kg. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:28:58 Sistema Aberta a negociação do item Vinagre branco fermentado de vinho com acidez
mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos;
embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.!

26/03/2021 08:28:58 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto
translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de
500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. no local de envio de
lances!

26/03/2021 08:29:01 Sistema Aberta a negociação do item Leite em pó integral – contendo no mínimo 26%
de gorduras, Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 200g
de peso liquido. Ou em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento de
consumo, contendo no mínimo. Acondicionados em fardos lacrados ou em
caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,

Página 27 de 35



Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° PE 001/2021

Data/Hora Origem Mensagem

número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro.
O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. !

26/03/2021 08:29:01 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras, Acondicionado
em pacote de polietileno, recipiente de polietileno, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Contendo no mínimo 200g de peso liquido. Ou em
pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento de consumo, contendo no mínimo.
Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.  no local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:08 Sistema Aberta a negociação do item Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do
processo de extrusão da farinha de soja desengordurada. Apresenta textura
similar à da carne com alta capacidade liga, rendimento e fácil manuseio.
Aumenta o teor proteico, melhora a textura e consistência do produto final.
Embalagem de 400 g.!

26/03/2021 08:29:08 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do processo de extrusão da
farinha de soja desengordurada. Apresenta textura similar à da carne com alta
capacidade liga, rendimento e fácil manuseio. Aumenta o teor proteico,
melhora a textura e consistência do produto final. Embalagem de 400 g. no
local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:10 Sistema Aberta a negociação do item Carne moída - Carne bovina moída de 1ª
congelada; aspecto própria não amolecida e nem pegajosa; sem manchas
esverdeadas; cheiro e sabor próprio; embalagem plástica à vácuo transparente
e atóxica, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o
momento do consumo. Em pacotes de 500 g. Na embalagem devem constar
dados de identificação e informações nutricionais do produto, com validade
mínimo de 2 meses.!

26/03/2021 08:29:10 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Carne moída - Carne bovina moída de 1ª congelada;
aspecto própria não amolecida e nem pegajosa; sem manchas esverdeadas;
cheiro e sabor próprio; embalagem plástica à vácuo transparente e atóxica,
flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do
consumo. Em pacotes de 500 g. Na embalagem devem constar dados de
identificação e informações nutricionais do produto, com validade mínimo de 2
meses. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:13 Sistema Aberta a negociação do item Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido,
enriquecido com ferro e ácido fólico, isento de qualquer matéria terrosa.
Embalagem plástica de 500g.!

26/03/2021 08:29:13 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido, enriquecido com
ferro e ácido fólico, isento de qualquer matéria terrosa. Embalagem plástica de
500g. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:21 Sistema Aberta a negociação do item Sardinha em conserva: óleo, lata com peso
líquido de 125g. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega. Com registro no Ministério competente. Serão rejeitadas latas
estufadas ou amassadas.!

26/03/2021 08:29:21 Sistema O licitante ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI pode enviar uma nova
proposta para o item Sardinha em conserva: óleo, lata com peso líquido de
125g. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Com
registro no Ministério competente. Serão rejeitadas latas estufadas ou
amassadas. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:26 Sistema Aberta a negociação do item Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e
vísceras, com aspecto cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas,
acondicionado em saco plástico. Embalagem de aproximadamente 2 kg. Na
embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais
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do produto, com validade mínimo de 2 meses.!

26/03/2021 08:29:26 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e vísceras, com aspecto cor e
cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico.
Embalagem de aproximadamente 2 kg. Na embalagem devem constar dados
de identificação e informações nutricionais do produto, com validade mínimo de
2 meses. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:29 Sistema Aberta a negociação do item Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase,
vitaminas (A, D e C) e minerais (ferro e zinco) e estabilizante trifosfato de
sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio, isento de
lactose e glúten. Embalagem contendo 400g.!

26/03/2021 08:29:29 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, vitaminas (A, D e C) e
minerais (ferro e zinco) e estabilizante trifosfato de sódio, monofosfato de
sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio, isento de lactose e glúten.
Embalagem contendo 400g. no local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:30 Sistema Aberta a negociação do item Cereal tipo Vitalon, zero lactose, em pct de 230
gramas, devidamente rotulado.!

26/03/2021 08:29:30 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Cereal tipo Vitalon, zero lactose, em pct de 230 gramas, devidamente rotulado.
no local de envio de lances!

26/03/2021 08:29:36 Sistema Aberta a negociação do item Amido de milho contendo proteínas, vitaminas,
sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se
úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo
200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
!

26/03/2021 08:29:36 Sistema O licitante A. DE S. TELES - ME pode enviar uma nova proposta para o item
Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou
rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g; com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.  no local de
envio de lances!

26/03/2021 08:35:22 PREGOEIRO SENHORES LICITANTES, ALGUÉM PODE BAIXAR UM POUCO MAIS OS
SEUS VALORES UNITÁRIOS. ESTAMOS EM NEGOCIAÇÃO!

26/03/2021 08:55:39 Sistema Encerrada a negociação do item Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos
inteiros, com teor de umidade máxima 15% isento de sujidades e matérias
estranhos, acondicionados em embalagem de 1kg Longo e Fino.!

26/03/2021 08:55:45 Sistema Encerrada a negociação do item Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade
constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica. Embalagem de 1 kg, devidamente rotulados, !

26/03/2021 08:55:52 Sistema Encerrada a negociação do item Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel,
obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó,
e/ou soro, extra, rico em vitaminas e minerais, constituído de pó fino e
homogêneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos,
admitindo teor de umidade máxima de 3%. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de
polietileno,  íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo no
mínimo 1 kg de peso liquido.data da validade, quantidade do produto e número
do registro. !
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26/03/2021 08:56:14 Sistema Encerrada a negociação do item Açúcar – refinado amorfo de primeira
qualidade. Obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor
doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p, sem fermentação, isento de
sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais.
Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo 01
kg, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade!

26/03/2021 08:56:19 Sistema Encerrada a negociação do item Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade
máxima 13%, embalagem de 500g, 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 mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante,!

26/03/2021 08:56:23 Sistema Encerrada a negociação do item Lingüiça - defumada, tipo calabresa,
preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal,
firme, sem umidade, não pegajosa, Isenta de sujidades, parasitas e larvas,
mantida em Temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de
polietileno.!

26/03/2021 08:56:25 Sistema Encerrada a negociação do item Biscoito salgado, tipo cream cracker,
composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e
demais substâncias permitidas. Acondicionadas em pacotes de polipropileno,
atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400 g e embalados em caixa
de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade de produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante!

26/03/2021 08:56:34 Sistema Encerrada a negociação do item Biscoito doce – tipo maisena, composição
básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias
permitidas.Pacote com 400 gramas, devidamente rotulados, conforme
legislação vigente.!

26/03/2021 08:56:37 Sistema Encerrada a negociação do item Mingau de tapioca com coco, embalagem de
1 kg devidamente rotulado, conforme legislação vigente Mistura para o preparo
de mingau de tapioca com coco.!

26/03/2021 08:56:41 Sistema Encerrada a negociação do item Tempero misto- Completo com pimenta,
cominho, cebolinha realçador de sabor, embalagem devem conter data da
validade, lote, peso do produto estando embalagem em bom estado de
conservação. Pacote 300g.!

26/03/2021 08:56:54 Sistema Encerrada a negociação do item Óleo de soja refinado. Embalado em latas
limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem estufamentos, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo
900 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados der 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!

26/03/2021 08:56:58 Sistema Encerrada a negociação do item Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco
de polietileno atóxico, resistente termossoldado, contendo peso líquido de 200
gramas.Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das
embalagens primárias deverá estar impressa de forma clara e indelével. As
seguintes informações identificação do produto, inclusive a classificação, a
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade e peso líquido, n° de
registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. !

26/03/2021 08:57:03 Sistema Encerrada a negociação do item Extrato de tomate refogado: Concentrado,
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isentos de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega, peso aproximado 190g. !

26/03/2021 08:57:08 Sistema Encerrada a negociação do item Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo
96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de
polietileno com 1 kg.!

26/03/2021 08:57:18 Sistema Encerrada a negociação do item Mistura para o preparo de sopa com massa,
cereais, legumes, frango. Com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, sal refinado, óleo vegetal refinado, frango desidratado,
espinafre desidratada em pó, cenoura desidratada em flocos, batata
desidratada em cubos, proteína texturizada de soja, cebola desidratada em pó,
realçador de sabor glutamato monossódico e salsa desidratada em flocos.
Embalagem primaria: tipo Bopp de polietileno metalizado, resistente e
termossoldavel com cap. pra 01 Kg.!

26/03/2021 08:58:43 Sistema Encerrada a negociação do item Mistura para o preparo de risoto de frango -
cenoura desidratada, milho desidratado, ervilha desidratada, frango
desidratada, batata desidratada, sal refinado, salsa desidratada em flocos e
aromatizantes. Embalagem primaria: tipo bopp de polietileno metalizado,
resistente e termossoldavel com cap. Pra 01 kg e ou 02 kg.!

26/03/2021 08:58:44 Sistema Encerrada a negociação do item Vinagre branco fermentado de vinho com
acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos;
embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.!

26/03/2021 08:58:52 Sistema Encerrada a negociação do item Leite em pó integral – contendo no mínimo
26% de gorduras, Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de
polietileno, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo no
mínimo 200g de peso liquido. Ou em pacotes plásticos aluminizados, limpos
não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento de consumo, contendo no mínimo. Acondicionados em fardos
lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de
10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. !

26/03/2021 08:59:08 Sistema Encerrada a negociação do item Proteína de Soja texturizada, Produto obtido
do processo de extrusão da farinha de soja desengordurada. Apresenta textura
similar à da carne com alta capacidade liga, rendimento e fácil manuseio.
Aumenta o teor proteico, melhora a textura e consistência do produto final.
Embalagem de 400 g.!

26/03/2021 08:59:10 Sistema Encerrada a negociação do item Carne moída - Carne bovina moída de 1ª
congelada; aspecto própria não amolecida e nem pegajosa; sem manchas
esverdeadas; cheiro e sabor próprio; embalagem plástica à vácuo transparente
e atóxica, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o
momento do consumo. Em pacotes de 500 g. Na embalagem devem constar
dados de identificação e informações nutricionais do produto, com validade
mínimo de 2 meses.!

26/03/2021 08:59:14 Sistema Encerrada a negociação do item Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido,
enriquecido com ferro e ácido fólico, isento de qualquer matéria terrosa.
Embalagem plástica de 500g.!

26/03/2021 08:59:18 Sistema Encerrada a negociação do item Sardinha em conserva: óleo, lata com peso
líquido de 125g. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega. Com registro no Ministério competente. Serão rejeitadas latas
estufadas ou amassadas.!

26/03/2021 08:59:19 Sistema Encerrada a negociação do item Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e
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vísceras, com aspecto cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas,
acondicionado em saco plástico. Embalagem de aproximadamente 2 kg. Na
embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais
do produto, com validade mínimo de 2 meses.!

26/03/2021 08:59:22 Sistema Encerrada a negociação do item Leite em pó integral, sem lactose, enzima
lactase, vitaminas (A, D e C) e minerais (ferro e zinco) e estabilizante trifosfato
de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e citrato de sódio, isento de
lactose e glúten. Embalagem contendo 400g.!

26/03/2021 08:59:25 Sistema Encerrada a negociação do item Cereal tipo Vitalon, zero lactose, em pct de
230 gramas, devidamente rotulado.!

26/03/2021 08:59:28 Sistema Encerrada a negociação do item Amido de milho contendo proteínas,
vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não
podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios.
Embalagem contendo 200g; com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos. !

26/03/2021 08:59:49 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 001 - Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor
de umidade máxima.

26/03/2021 09:00:08 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 002 - Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90%
a 98% de .

26/03/2021 09:00:08 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 002
- Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98%
de  é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:04:15 PREGOEIRO O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI, foi inabilitado em todos os
itens vencidos por descumprir o item do edital 13.0 RELATIVOS À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

26/03/2021 09:06:29 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 003 - Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela
mistura do cacau em pó sol.

26/03/2021 09:06:42 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 004 - Açúcar – refinado amorfo de primeira qualidade. Obtido da
cana de açúcar, com as.

26/03/2021 09:06:48 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 005 - Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da
farinha de trig.

26/03/2021 09:06:48 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 005
- Macarrão tipo espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha
de trig é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:06:57 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 006 - Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne não mista,
toucinho e c.

26/03/2021 09:06:57 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 006
- Lingüiça - defumada, tipo calabresa, preparada com carne não mista,
toucinho e c é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:07:08 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 007 - Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição básica: farinha de
trigo, gordu.

26/03/2021 09:07:08 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 007
- Biscoito salgado, tipo cream cracker, composição básica: farinha de trigo,
gordu é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:07:12 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 008 - Biscoito doce – tipo maisena, composição básica farinha de trigo,
gordura vegeta.

26/03/2021 09:07:12 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 008
- Biscoito doce – tipo maisena, composição básica farinha de trigo, gordura
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vegeta é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:07:18 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi inabilitado no Lote/Item n° 009 - Mingau
de tapioca com coco, embalagem de 1 kg devidamente rotulado, conforme leg.

26/03/2021 09:07:18 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 009
- Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg devidamente rotulado,
conforme leg é o fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI.

26/03/2021 09:07:22 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi inabilitado no Lote/Item n° 010 -
Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha realçador de
sabor, emba.

26/03/2021 09:07:22 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 010
- Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha realçador de
sabor, emba é o fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI.

26/03/2021 09:07:35 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 011 - Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas, isentas de
ferrugem, não amassa.

26/03/2021 09:07:39 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 012 - Colorífico 200 G Embalagem – Primaria saco de polietileno
atóxico, resistente te.

26/03/2021 09:07:47 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 013 - Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos de peles e
sementes, acondicion.

26/03/2021 09:08:07 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 013 - Extrato de tomate refogado: Concentrado, isentos de peles e
sementes, acondicion.

26/03/2021 09:08:11 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 014 - Sal iodado – refinado iodado, com no mínimo 96,95% de
cloreto de sódio e sais de.

26/03/2021 09:08:17 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 015 - Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes, frango.
Com ferro e .

26/03/2021 09:08:17 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 015
- Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes, frango. Com
ferro e  é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:08:24 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 015 - Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes, frango.
Com ferro e .

26/03/2021 09:08:24 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 015
- Mistura para o preparo de sopa com massa, cereais, legumes, frango. Com
ferro e  é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:08:30 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 016 - Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas e
vitaminas, pa.

26/03/2021 09:08:30 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 016
- Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas e vitaminas, pa
é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:09:08 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 016 - Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas e
vitaminas, pa.

26/03/2021 09:09:08 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 016
- Aveia em flocos, cereal rico em fibras, cálcio, ferro, proteínas e vitaminas, pa
é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:09:15 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 017 - Mistura para o preparo de risoto de legumes refogados com
carne - cenoura desidr.

26/03/2021 09:09:21 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 018 - Mistura para o preparo de risoto de frango - cenoura desidratada,
milho desidrat.

26/03/2021 09:09:21 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 018
- Mistura para o preparo de risoto de frango - cenoura desidratada, milho
desidrat é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.
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26/03/2021 09:09:29 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 019 - Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de
4,0%; produto translúcid.

26/03/2021 09:09:35 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 020 - Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras,
Acondicionado em paco.

26/03/2021 09:09:47 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 020 - Leite em pó integral – contendo no mínimo 26% de gorduras,
Acondicionado em paco.

26/03/2021 09:10:00 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 021 - Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do processo de
extrusão da farinha .

26/03/2021 09:10:08 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 022 - Carne moída - Carne bovina moída de 1ª congelada; aspecto própria
não amolecida .

26/03/2021 09:10:08 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 022
- Carne moída - Carne bovina moída de 1ª congelada; aspecto própria não
amolecida  é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:10:16 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 021 - Proteína de Soja texturizada, Produto obtido do processo de
extrusão da farinha .

26/03/2021 09:10:24 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 023 - Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido, enriquecido com ferro e ácido
fólico, i.

26/03/2021 09:10:24 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 023
- Flocos de Arroz, tipo flocos, précozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, i
é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:10:30 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 024 - Sardinha em conserva: óleo, lata com peso líquido de 125g. Prazo de
validade mín.

26/03/2021 09:10:30 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 024
- Sardinha em conserva: óleo, lata com peso líquido de 125g. Prazo de
validade mín é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:10:39 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 025 - Frango - inteiro, resfriado, sem pés, pescoço e vísceras, com
aspecto cor e chei.

26/03/2021 09:10:45 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 026 - Leite em pó integral, sem lactose, enzima lactase, vitaminas
(A, D e C) e minera.

26/03/2021 09:10:53 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 028 - Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais
e fibras; não conten.

26/03/2021 09:10:55 Sistema Documento enviado pelo fornecedor A. DE S. TELES - ME!

26/03/2021 09:13:14 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 002 - Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no
mínimo de 90% a 98% de .

26/03/2021 09:15:32 Sistema O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do 001 do fornecedor A. DE S.
TELES - ME. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS
pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais
de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo
vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e
outros) de todos os itens juntos.

26/03/2021 09:17:53 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 001 - Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de
umidade máxima.

26/03/2021 09:17:53 Sistema Respeitada a ordem de clasificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 001
- Arroz - tipo 1 longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade
máxima é o fornecedor A. DE S. TELES - ME.

26/03/2021 09:18:07 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 002 - Feijão carioca tipo I, de 1ª qualidade constituído de no
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mínimo de 90% a 98% de .

26/03/2021 09:18:12 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 003 - Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela
mistura do cacau em pó sol.

26/03/2021 09:18:21 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 003 - Achocolatado em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela
mistura do cacau em pó sol.

26/03/2021 09:19:52 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 009 - Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg devidamente
rotulado, conforme leg.

26/03/2021 09:19:52 Sistema Todos os fornecedores do Lote/Item n° 009 - Mingau de tapioca com coco,
embalagem de 1 kg devidamente rotulado, conforme leg foram inabilitados,
item fracassado.

26/03/2021 09:19:58 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 009 - Mingau de tapioca com coco, embalagem de 1 kg
devidamente rotulado, conforme leg.

26/03/2021 09:20:04 Sistema O fornecedor ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI foi inabilitado no Lote/Item
n° 010 - Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha realçador
de sabor, emba.

26/03/2021 09:20:04 Sistema Todos os fornecedores do Lote/Item n° 010 - Tempero misto- Completo com
pimenta, cominho, cebolinha realçador de sabor, emba foram inabilitados, item
fracassado.

26/03/2021 09:20:09 Sistema O fornecedor A. DE S. TELES - ME foi considerado HABILITADO para o
Lote/Item n° 010 - Tempero misto- Completo com pimenta, cominho, cebolinha
realçador de sabor, emba.

26/03/2021 09:26:33 Suporte Bom dia! Vou corrigir o item 009 e 010, um momento por favor.

26/03/2021 09:50:59 Sistema Documento enviado pelo fornecedor A. DE S. TELES - ME!

26/03/2021 09:52:47 Sistema Documento enviado pelo fornecedor A. DE S. TELES - ME!

26/03/2021 10:18:38 Sistema Sessão pública encerrada!

26/03/2021 10:18:38 Sistema A Ata de disputa agora está disponível para página inicial > pregões
encerrados.

29/03/2021 18:14:15 Sistema Pregão Adjudicado!

Razão Social Nome Fantasia CNPJ

A. DE S. TELES - ME MAYTHA NEGOCIOS 05.831.939/0001-11

ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI ATLANTIC SERVIÇOS 16.732.991/0001-37

PARTICIPANTES

RENNEFILD GARRETO VASCONCELOS/Pregoeiro

Ronaldo Martins Costa/Apoio

Jesse Mendes Costa/Apoio
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