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RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  022/2021 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 

 A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através da Pregoeira e Equipe de 

Apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 022/2021, Modalidade 

Pregão Presencial, na forma que segue:  

 

 

R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP 

CNPJ: 21.767.486/0001-68 Telefone: 3131527488 

Endereço: RUA CAIÇARA, 93 - VAPABUÇU - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35701157 

 

Lote Especificação Unidade Quantidade Unitário 
Valor 
Total 

00016 

AMIDO DE  MILHO - 100% puro de excelente qualidade, 
pó branco, fino e de fácil escoamento, não devendo estar 
empedrado e isento de sujidades. embalagem intacta de 1 
kg, na embalagem deverá constar data da fabricação data 
de validade e número do lote do produto. validade mínima 
de 6 meses na data da entrega. padrão de qualidade: yoki, 
sinhá, maizena PACHA 

PACOT 163,00 3,65 594,9500 

00022 

BISCOITO CREAM CRACKER - biscoito salgado com os 

seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com 

ferro e ácido fólico (vit.b9), açúcar, gordura vegetal, açúcar 

invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, 

acidulantes ácido láctico e aromatizante. valor nutricional 

na porção de 30g: 2,5g de proteína, 19g de carboidratos e 

3,1g de gorduras totais. o biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, 

serão rejeitados biscoitos mal conduzidos, queimados e 

de caracteres organolépticos anormais, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço - embalagem primaria em pacotes 

impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500g, 

tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de 

caixa papelão. 

padrão de qualidade: aymoré, mabel, renata MARILAN 

PT 418,00 3,85 1.609,3000 

00023 

BISCOITO MAISENA - biscoito maizena produzido a partir 
de matérias-primas sãs e limpas  sem corante e isenta de 
matéria terrosa  parasitas e detritos animais e vegetais  
embalagem dupla primeira linha  com certificação de 
órgão competente  vitaminado enriquecida com ferro e 
acido folico RACINE 

PACOT 588,00 3,79 2.228,5200 

00034 

FERMENTO EM PÓ - padrão de qualidade igual ou 
superior: royal, dona benta, amo embalagem intacta de 
250g, na qual deverá  constar data  da fabricação data de 
validade  e  número do lote  do produto. deverá conter: 
amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato 
monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 
validade  mínima  de  3 meses na data da entrega.  AMO 

POTE 163,00 6,50 1.059,5000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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00058 

SUCO CONCENTRADO DE LARANJA - concentrado 
líquido para refresco de fruta sabor laranja, sem adição de 
açúcar, para diluição. 

devem estar acondicionados em garrafas de plástico ou 
vidro transparentes limpos, não violados, resistentes, 
contendo 500 ml. deverá render aproximadamente 5 litros, 
e fornecer a cada 67 ml: 47 kcal e 11 g de carboidratos. 
prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. DA FRUTA 

VIDRO 334,00 7,60 2.538,4000 

00061 

SUCO CONCETRADO DE ACEROLA - padrão de 

qualidade igual ou superior a: maguary concentrado 

líquido para refresco de fruta sabor acerola, sem adição 

de açúcar, para diluição. devem estar acondicionados em 

garrafas de plástico ou vidro transparentes limpos, não 

violados, resistentes, contendo 500 ml. deverá render 

aproximadamente 5 litros, e fornecer a cada 67 ml: 47 kcal 

e 11 g de carboidratos. prazo de validade: mínimo de 3 

meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. DA FRUTA 

VIDRO 234,00 6,45 1.509,3000 

Total do Fornecedor:  9.539,97 
 

2 M DISTRIBUIDORA LTDA 

CNPJ: 28.232.626/0001-42 Telefone: 3137750184 

Endereço: RUA  DELIO RAPOSO, 264 - BOUGANVILE II - SETE LAGOAS - MG 

 

Lote Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

00008 

REPOLHO - repolho branco in natura extra, de primeira 
qualidade, fresco, firme, odor característico. isento de 
lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. MLP CEASA 

K G 111,00 2,98 330,7800 

00009 

TEMPERO - padrão de qualidade igual ou superior a: 
temperito tempero pronto à base de alho e sal. 
embalagem intacta de 500g, constando data  da 
fabricação data de validade  e  número do lote  do 
produto. ingredientes: sal e alho. MLP CEASA 

PACOT 88,00 2,29 201,5200 

00010 

TOMATE - tomate longa vida extra aa, de primeira 
qualidade,  in natura, procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, polpa íntegra e firme, coloração uniforme, 
casca lisa e firme. isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. MLP CEASA 

K G 142,00 3,9 553,8000 

00011 

VAGEM - características gerais: serem suficientemente 
desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor 
próprios da espécie. tamanho e coloração uniforme, livre 
de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.  MLP CEASA 

K G 174,00 7,9 1.374,6000 

00013 
ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ - de primeira; graudo. 

classificação: grupo i (polpa amarela), subgrupo: colorido 
K G 394,00 4,9 1.930,6000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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(até 50% da casca amarelo- alaranjada), classe: 3 (peso 

do fruto maior que 1,500kg até 1,800kg), categoria i. deve 

ter coloração e formato uniforme. deve estar fresco, com 

aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade. 

deverá apresentar grau de maturação tal que permita 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo mediato e 

imediato. não serão permitidos defeitos de natureza física 

ou mecânica que afete a sua aparência; a casca e a polpa 

deverão estar intactas e firmes. as frutas e hortaliças 

deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs e 

satisfazer as seguintes condições mínimas: serem 

frescas, não estarem golpeadas e danificadas por 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica 

que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo (quando 

houver) deverão se apresentar intactos e firmes. os 

alimentos não devem estar em contato com papel não 

adequado 

(reciclado, jornais, revistas e similares), papelão ou 
plástico reciclado. 

MLP CEASA 

00014 

ACHOCOLATADO EM PÓ (CHOCOLATE) - padrão de 
qualidade igual ou superior: 3 corações achocolatado em 
pó vitaminado. deverá ser obtido de matérias primas sãs e 
limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos 
animais, cascas de semente de cacau e outros detritos 
vegetais. aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, 
cheiro característico e sabor doce, próprio. com umidade 
máxima de 3% . ingredientes: açúcar, cacau em pó 
solúvel e sal refinado, não contém glúten – embalagem de 
400g. 3 CORAÇÕES 

PACOT 327,00 5,48 1.791,9600 

00018 

AÇAFRÃO - açafrão puro, de boa qualidade, obtido pela 
ligeira torração da raladura das raízes de açafrão 
previamente lavadas, dessecadas e isentas de radical 
cianeto. o produto em pó deverá apresentar-se com 
coloração amarelo intenso, com odor característico, isento 
de contaminação, especialmente sem acréscimo de fubá, 
parasitas e de detritos animais. embalagem contendo 
500g com rótulo nutricional. PACHA 

PACOT 61,00 14,9 908,9000 

00020 

BANANA PRATA - do grupo prata. classe 12 
(comprimento maior que 

12cm); subclasse 6 (coloração: amarelo); apresentação: 
penca (com 10 ou mais frutos); categoria i (calibre mínimo 
32mm). deverá estar fresca, em pencas, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes, em condições 
adequadas, bem desenvolvida, com polpa íntegra e firme, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. as frutas e hortaliças deverão ser 
procedentes de espécies genuínas e sãs e satisfazer as 
seguintes condições mínimas: serem frescas, não estarem 
golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a 
polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se 
apresentar intactos e firmes. os alimentos não devem 
estar em contato com papel não adequado 
(reciclado, jornais, revistas e similares), papelão ou 

K G 394,00 3,9 1.536,6000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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plástico reciclado. 
MLP CEASA 

00025 

CANELA EM PÓ - devem estar contidas em embalagens 
de polietileno atóxico, de aproximadamente 30 g , com 
identificação dos ingredientes, peso, fornecedor, lote, data 
de fabricação e validade. validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. ANCHIETA 

POTE 135,00 4,2 567,0000 

00035 

FUBÁ DE MILHO - fubá de milho isento de matérias 

terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores 

estranhos, bolor e umidade, acondicionado em 

embalagem de polietileno, atóxico, transparente, 

resistente, contendo 01kg, validade mínima de 6 meses. 

padrão de qualidade: pachá, sinhá, yoki PACHA 

PACOT 277,00 3,38 936,2600 

00039 

LEITE UHT INTEGRAL - leite uht (ultra hight temperature), 

em embalagens tetra pack de 1 litro, totalmente íntegras, 

acondicionadas em caixas de papelão com 12 litros, com 

identificação na embalagem dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. o produto deverá possuir selo de inspeção do 

órgão competente. sem adição de açúcar e com até 3% 

de gordura, cor, aroma e odor característico. validade 

mínima de 4 meses a partir da data de entrega. 

padrão de qualidade: itambé, cemil, piracanjuba  PORTO 
ALEGRE 

CAIXA 559,00 3,84 2.146,5600 

00051 

PIMENTÃO - pimentão verde, íntegros e frescos. 
características gerais: de boa qualidade, compactos e 
firmes. devem apresentar suficiente evolução de tamanho, 
cor e sabor típicos da espécie. não estarem danificados 
por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetem a sua aparência. não devem conter substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície. acondicionados em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada. MLP CEASA 

K G 81,00 7,8 631,8000 

00054 

PÃO PARA CACHORRO  QUENTE - pão para cachorro 
quente com 50 (cinquenta) gramas, produto resultante da 
cocção da massa preparada com farinha de trigo 
enriquecida com ferro,fermento biológico, sal, açúcar e 
água, utilizando somente ingredientes permitidos pela 
legislação vigente, deverá apresentar formato de pão de 
cachorrão e peso líquido de 50 gramas, as superfícies não 
devem apresentar queimaduras e a sua coloração deve 
mostrar tonalidade regulares variando do prado ao 
amarelo pardacento na região menos expostas ao calor, 
ao amarelo dourado nas regiões mais expostas, o miolo 
deve ser elástico com porosidade regula e devera possuir 
células leveduriformes e coloração clara e uniforme, não 
deverá apresentar odores fermentados e fumaça, nem 
fragmentos de insetos roedores ou bolores, estar 
acondicionado em embalagens plásticas com até 12 
unidades, envolta por plástico resistente com o nome da 
empresa com rotulagem apresentado o nome do produto, 
com número de registro no ministério da saúde, tabela 
com informação nutricional, data de fabricação e prazo de 
validade conforme legislação vigente. padrão de 
qualidade: seven boys, wickbold, pullman RAINHA DA 
PAZ 

PACOT 865,00 6,8 5.882,0000 

00055 

SAL REFINADO  IODADO - características técnicas: não 

devem apresentar sujidade, umidade, misturas 

inadequadas ao produto. embalagem: deve estar intacta, 

PACOT 253,00 1 253,0000 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno 

transparente e ter embalagem secundária de ráfia ou 

sacos de polietileno. prazo de validade: mínimo de 3 

meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. 

padrão de qualidade: salita, cisne, globo FINO SAL 

00062 

TEMPERO PRONTO - tempero pronto à base de alho e 
sal. 

embalagem intacta de 500g, constando data da fabricação 
data de validade e número do lote do produto. 
ingredientes: sal e alho. padrão de qualidade: temperito, 
arisco, kitano TEMPERITO 

VIDRO 185,00 2,78 514,3000 

00063 

ÓLEO DE SOJA REFINADO - padrão de qualidade igual 
ou superior: abc 

características técnicas: óleo de soja refinado, 100% 
natural. não deve apresentar embalagem frágil, com 
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, 
volume insatisfatório. embalagem: acondicionada em 
recipientes (de latas, ou recipiente de plástico), de 900 ml, 
não apresentando ferrugem, amassamento, vazamento e 
abaulamento. prazo de validade: mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. CORCOVADO 

VIDRO 689,00 7,30 5.029,7000 

Total do Fornecedor:  24.589,38 
 
 

COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 

CNPJ: 14.569.854/0001-06 Telefone: 3136862008 

Endereço: RUA SAO JOSE, 581 - SAO JOSE - CONFINS - MG 

 
Lote Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

00007 

MARGARINA - padrão de qualidade igual ou superior a: 
delícia creme vegetal, cremoso, com sal, com 60% a 
80% de    lipídeos. embalada em potes de plástico de 
500g.     apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares, isenta de ranço e bolores. embalagens com 
identificação do produto, ingredientes, informação 
nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem 
de acordo com a legislação. validade mínima de 3 
meses. DELICIA 

POTE 107,00 5,29 566,0300 

00012 

VINAGRE BRANCO - padrão de qualidade igual ou 
superior a: toscano fermentado de vinho, com acidez 
mínima de 4%, acondicionado em garrafa transparente 
de polietileno, resistente, contendo 750 ml, com 
identificação na embalagem dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. validade mínima de 12 meses. DIA 

VIDRO 43,00 1,95 83,8500 

00026 

CANJIQUINHA DE MILHO - canjiquinha de milho, 
amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico 
transparente resistente de 500g. rótulo com prazo de 
validade/lote bem visível e informação nutricional. isento 
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. PINK 

PACOT 192,00 1,89 362,8800 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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00027 

COCO RALADO ÚMIDO SEM AÇÚCAR - padrão de 

qualidade igual ou superior: ducoco coco ralado 

elaborado com endosperma procedente  de frutos  sãos 

e maduros. aspecto - fragmentos soltos, cor – branca, 

cheiro e  sabor próprios,  umidade  máxima 4%. não 

poderá  apresentar cheiro alterado ou rançoso. 

embalagem íntegra de 500 g, na embalagem deverá 

constar data  da fabricação data  de  validade  e  número 

do lote do produto. validade  mínima  de 6 meses na data 

da entrega. 

COPRA 

PACOT 273,00 12,96 3.538,0800 

00028 

COLORÍFICO (COLORAU) - obtido a partir do urucum, 

acrescido de fubá milho. deve apresentar coloração 

uniforme, isenta de sujidades. acondicionado em 

embalagem resistente de plástico transparente, contendo 

500 g. com identificação na embalagem dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. validade mínima: 6 meses a partir da data de 

entrega. 

padrão de qualidade: sinhá, pirata, pachá SINHA 

PACOT 284,00 3,59 1.019,5600 

00030 

FARINHA DE MANDIOCA - grupo: seca, subgrupo: 
extrafina, classe: 

branca, tipo: 1. não deverá apresentar misturas, resíduos 

e/ou impurezas. não deverá apresentar odor forte e 

intenso (não característico do produto) além de coloração 

anormal (brancas com pontos amarelo escuro e/ou 

marrom). validade mínima de 3 meses a partir da data de 

entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais. acondicionada 

em embalagens de 1kg. 

padrão de qualidade: farsete, pachá, amafil 

JOPRAN 

PACOT 278,00 3,14 872,9200 

00038 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - padrão de qualidade igual ou 

superior: piracanjuba, italac, nutril características 

técnicas: leite em pó integral instantâneo. o produto deve 

conter no mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com 

vitamina a, c, d e ferro, conter a quantidade de cálcio 

especificada,  cor branca interior e sabor característico. 

embalagem: acondicionada em embalagem resistente 

contendo 400 g. deverá trazer informações gerais, data 

de fabricação e validade bem visíveis e claras. as bordas 

do fecho de vedação da embalagem devem estar 

perfeitas (sem orifícios ou defeitos) que prejudiquem a 

qualidade e o valor nutricional do produto. o produto não 

deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos 

ao produto, cor não característica do produto, sabor 

ácido intenso ou problemas de vedação da 

embalagem. prazo de validade: mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. COPRA 

PACOT 808,00 11,98 9.679,8400 

00042 

MACARRÃO AVE MARIA PICADO COM OVOS - 

características técnicas: macarrão de semolina e 

vitaminas. não deverá apresentar sujidades, bolor, 

PACOT 503,00 2,68 1.348,0400 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. as massas 

alimentícias ao serem postas na água não devem turvá-

la antes da cocção. não devem estar fermentadas ou 

rançosas. 

pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou 

consistência de empapamento. embalagem: deve estar 

intacta, acondicionada em pacotes de papel multifoliado, 

bem vedado, em embalagem de 500g. 

prazo de validade: mínimo de 3 (três) meses a partir da 

data de entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, 

data de validade, lote e informações nutricionais. 

padrão de qualidade: santa amália, vilma, imperatriz 
DOM SAPORE 

00043 

MACARRÃO ESPAGUETE NÚMERO 08 - massa de 
sêmola c/ ovos 

padrão de qualidade igual ou superior: imperatriz 

características técnicas: macarrão de semolina e 

vitaminas tipo parafuso (fusili). ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), 

fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e 

corantes naturais (cúrcuma e urucum). não deverá 

apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade à 

pressão dos dedos. 

embalagem: deve estar intacta, acondicionada em 

embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem 

de 500 g. prazo de validade: mínimo de 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. DOM 

SAPORE 

PACOT 555,00 2,68 1.487,4000 

00044 

MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - massa de 
sêmola com ovos. 

características técnicas: macarrão de semolina e 

vitaminas tipo parafuso (fusili). ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), 

fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e 

corantes naturais (cúrcuma e urucum). não deverá 

apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade à 

pressão dos dedos. 

embalagem: deve estar intacta, acondicionada em 

embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem 

de 500 g. prazo de validade: mínimo de 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. 

padrão de qualidade: santa amália, vilma, imperatriz 
DOM SAPORE 

PACOT 334,00 2,68 895,1200 

00048 

MILHO PARA  PIPOCA - milho para pipoca, preparados 

com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 

terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais 

com no máximo de 15% de umidade – embalagem de 

500g. 

padrão de qualidade: pachá,yoki, sinhá PINK 

PACOT 407,00 2,98 1.212,8600 
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00049 

MILHO PARA CANJICA - padrão de qualidade igual ou 
superior: pachá grãos  ou pedaços de grãos  de  milho 
que apresentam ausência parcial  ou total do gérmen,  
em função do processo de escarificação mecânica ou 
manual. canjica extra ou quatro.  embalagem integra  de 
500g, na embalagem deverá constar data da fabricação 
data  de validade  e  número do lote do produto. validade  
mínima de  6 meses na data da entrega.  PINK 

PACOT 489,00 2,69 1.315,4100 

00052 

POLVILHO  DOCE - produto amiláceo extraído da 

mandioca que sofreu processo de fermentação, deve ser 

fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, 

isenta de matérias terrosas e parasitas. sob a forma de 

pó deve produzir ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. - deverá apresentar validade mínima de 

06 (seis) meses. pacote com 500 gramas. 

padrão de qualidade: pachá, amafil, yoki DIA 

PACOT 163,00 5,98 974,7400 

00053 

POLVILHO AZEDO - produto amiláceo extraído da 

mandioca que sofreu processo de fermentação deve ser 

fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, 

isenta de matérias terrosas e parasitas. sob a forma de 

pó deve produzir ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. - deverá apresentar validade mínima de 

06 (seis) meses. pacote com 500 gramas. 

padrão de qualidade: pachá, amafil, yoki DIA 

PACOT 163,00 6,49 1.057,8700 

00056 

SUCO CONCENTRADO DE CAJU - padrão de qualidade 
igual ou superior a: maguary concentrado líquido para 
refresco de fruta sabor caju, sem adição de açúcar, para 
diluição. devem estar acondicionados em garrafas de 
plástico ou vidro transparentes limpos, não violados, 
resistentes, contendo 500 ml. deverá render 
aproximadamente 5 litros, e fornecer a cada 20 ml (2 
colheres de sopa): 9 kcal e 2,0 g de carboidratos. prazo 
de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. DA FRUTA 

VIDRO 234,00 2,8 655,2000 

00057 

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA - padrão de 

qualidade igual ou superior a: maguary 

concentrado líquido para refresco de fruta sabor goiaba, 

sem adição de açúcar, para diluição. devem estar 

acondicionados em garrafas de plástico ou vidro 

transparentes limpos, não violados, resistentes, contendo 

500 ml. deverá render aproximadamente 5 litros, e 

fornecer a cada 67 ml: 47 kcal e 11 g de carboidratos. 

prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de 

entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais. DA 

FRUTA 

VIDRO 234,00 4,49 1.050,6600 

00059 

SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ - padrão de 
qualidade igual ou superior a: maguary concentrado 
líquido para refresco de fruta sabor maracujá, sem adição 
de açúcar, para diluição. devem estar acondicionados em 
garrafas de plástico ou vidro transparentes limpos, não 
violados, resistentes, contendo 500 ml. deverá render 
aproximadamente 5 litros, e fornecer a cada 22 ml: 13 
kcal e 3,1 g de carboidratos. prazo de validade: mínimo 
de 3 meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve 

VIDRO 254,00 4,98 1.264,9200 
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conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. DA FRUTA 

00060 

SUCO CONCENTRADO DE UVA - padrão de qualidade 

igual ou superior a: maguary concentrado líquido para 

refresco de fruta sabor uva, sem adição de açúcar, para 

diluição. devem estar acondicionados em garrafas de 

plástico ou vidro transparentes limpos, não violados, 

resistentes, contendo 500 ml. deverá render 

aproximadamente 5 litros, e fornecer a cada 67 ml: 47 

kcal e 11 g de carboidratos. prazo de validade: mínimo 

de 3 meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve 

conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. DA 

FRUTA 

VIDRO 334,00 4,49 1.499,6600 

Total do Fornecedor:  28.885,04 
 
 

INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 

CNPJ: 36.680.482/0001-15 Telefone: 3191068598 

Endereço: RUA ADELINO SOARES DINIZ, 50 - VARZEA ALEGRE - RIBEIRAO DAS NEVES 
- MG 

 
Lote Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

00001 

ALHO - alho tamanho grande, graúdo de calibre 5 
características gerais: de boa qualidade, compactos e 
firmes. devem apresentar suficiente evolução de 
tamanho, cor e sabor típicos da espécie. não estarem 
danificados por quaisquer lesões de origem física ou 
mecânica que afetem a sua aparência. não devem conter 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície. acondicionados em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. 
MLP CEASA 

K G 55,00 18,7 1.028,5000 

00002 

BATATA INGLESA - batata inglesa lavada n.º1, tamanho 
médio, sem brocas e sem brotos. 

características gerais: serem suficientemente 
desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor 
próprios da espécie. não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetam a sua aparência. estarem livres de enfermidades. 
estarem livres da maior parte possível de terra aderente à 
casca. estarem isentas de umidade externa anormal, odor 
e sabor estranho. não apresentarem rachaduras ou cortes 
na casca. a polpa deverá estar intacta e limpa. 
acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. MLP CEASA 

K G 384,00 2,89 1.109,7600 

00003 

CEBOLA BRANCA - cebola branca n.º1, tamanho médio, 

sem brotos características gerais: serem suficientemente 

desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor 

próprios da espécie. não estarem danificadas por 

quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 

afetam a sua aparência. estarem livres de enfermidades. 

estarem livres da maior parte possível de terra aderente à 

casca. estarem isentas de umidade externa anormal, odor 

K G 174,00 2,97 516,7800 
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e sabor estranhos. estarem livres de resíduos de 

fertilizantes. não apresentarem rachaduras ou cortes na 

casca. a polpa deverá estar intacta e limpa. 

acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada. MLP 

CEASA 

00004 

CENOURA - cenoura vermelha, sem folhas, de primeira 

qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou 

defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida 

à superfície externa. devem apresentar suficiente 

evolução de tamanho, cor e sabor típicos da espécie. não 

estarem danificados por quaisquer lesões de origem física 

ou mecânica que afetem a sua aparência. 

acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. MLP CEASA 

K G 384,00 2,97 1.140,4800 

00005 

CHUCHU - chuchu extra aa, de primeira qualidade, in 
natura, pouca rugosidade tamanho médio, procedente de 
espécies genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme. 
isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. MLP CEASA 

K G 75,00 2,46 184,5000 

00006 

INHAME - extra. deverá ser de porte médio/grande de 
boa qualidade, fresco, compacto e firme, apresentando 
tamanho uniforme e suficientemente desenvolvida, 
estando livre de enfermidade, defeitos graves que alterem 
a conformação e aparência, sem lesões de origem 
física/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. MLP CEASA 

K G 51,00 4,66 237,6600 

00015 

AMENDOIM - amendoim acondicionados em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos  limpos  não violados  
resistentes  que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo  a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação procedência  
informaç TIPUA 

PACOT 380,00 9,38 3.564,4000 

00017 

ARROZ POLIDO BENEFICIADO - características 
técnicas: grupo: 

beneficiado, subgrupo: polido, classe: longo fino. tipo i. o 

produto não deve apresentar grãos disformes, percentual 

de impurezas acima de 

5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), 
cheiro forte, intenso e não característica preparação 
dietética final inadequada – empapamento. embalagem: 
deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em 
polietileno transparente. prazo de validade: mínimo de 3 
meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. padrão de qualidade: sepé, super ecco, tio 
joão  MANGIARE 

PACOT 528,00 19,68 10.391,0400 

00019 

AÇÚCAR CRISTAL - não deve apresentar sujidade, 

umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e 

misturas e peso insatisfatório embalagem: deve estar 

intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno 

leitoso ou transparente, atóxica. prazo de validade: 

mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. a 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

PACOT 348,00 13,37 4.652,7600 
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informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais. 

padrão de qualidade: maisçúcar, cristal de minas, delta 

CRISTAL 

00021 

BISCOITO AMANTEIGADO - biscoito doce amanteigado 
sabor coco. descrição: acondicionado em pacotes de 
400g; composição básica farinha de trigo açúcar, gordura 
vegetal; sal; manteiga e outras substancias permitidas. o 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço – embalagem primaria em 
pacotes impermeáveis lacrados fabricação com validade 
mínima de 6 meses a contar da data da entrega. RACINE 

PACOT 399,00 3 1.197,0000 

00024 

CAFÉ TORRADO - padrão de qualidade igual ou superior 
a: 3 corações café em pó, tipo 1, tradicional, torrado e 
moído, com certificado de selo e pureza abic, 
acondicionado em embalagem de polietileno resistente, 
atóxica, tipo almofada, contendo 500g. identificação na 
embalagem  dos ingredientes, valor nutricional, lote, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade 
mínima: 4 meses. CAMINHO DE MINAS 

PACOT 237,00 8 1.896,0000 

00029 

EXTRATO DE TOMATE - padrão de qualidade igual ou 
superior: 

colonial características técnicas: extrato de tomate 
simples e concentrado. o extrato de tomate deve ser 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem 
pele e sementes. o produto deve estar isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
ingredientes: tomate, sal e açúcar. a embalagem de 340g 
deve estar intacta, em latas de flandres não apresentando 
ferrugem, amassamento, vazamento, abaulamento. prazo 
de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. COLONIAL 

SH 394,00 2,26 890,4400 

00031 

FARINHA DE TRIGO - padrão de qualidade igual ou 

superior: dona benta tipo 1, com fermento, enriquecida  

com ferro e  ácido fólico,  100% pura de excelente  

qualidade, pó branco, fino e de fácil escoamento, não 

devendo estar  empedrado e  isento de sujidades.  

embalagem intacta  de 1kg,  na embalagem deverá  

constar data  da fabricação data  de  validade  e  número 

do lote do produto. validade mínima de 

6 meses na data da entrega.  UTIL 

PACOT 326,00 3,19 1.039,9400 

00032 

FEIJÃO CARIOCA - características: cor clara, produção 

nova. não poderá apresentar grãos disformes e ou 

torrados, coloração dos grãos com nuances diferentes, 

impurezas (grãos partidos e pedras), bolor, mofo, 

caruncho, rendimento inadequado. embalagem: deve 

estar intacta, acondicionada em embalagens de 

polietileno transparente, contendo 1 kg. prazo de 

validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. 

a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais. 

PACOT 379,00 5,45 2.065,5500 
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padrão de qualidade: pachá, codil, camil 

BELOGRAO 

00033 

FEIJÃO PRETO - padrão de qualidade igual ou superior: 
codil características: cor preto, produção nova. não 
poderá apresentar grãos disformes e ou torrados, 
coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas 
(grãos partidos e pedras), bolor, mofo, caruncho, 
rendimento inadequado. embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em embalagens de polietileno 
transparente, contendo 1 kg. prazo de validade: mínimo 
de 3 meses a partir da data de entrega. a rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. TIPUA 

PACOT 271,00 7,49 2.029,7900 

00036 
INHAME - inhame com a casca íntegra  uniforme  sem 
brotos MLP 

CEASA 
KILO 30,00 5,79 173,7000 

00037 

LARANJA PÊRA - variedade: pêra. de primeira. classe 68 
(diâmetro variando de 68mm a 72mm); categoria i. 
tamanho médio. deverá ser fresca, com grau de 
maturação que permita a manipulação no transporte, sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura. as frutas não poderão apresentar manchas ou 
defeitos na casca; a polpa deverá estar intacta e 
uniforme. deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. as frutas devem ser firmes, com 
coloração amareladas, não apresentar cor vermelha, 
devem apresentar-se sem deformação e ausentes de 
danos mecânicos e doenças. as frutas e hortaliças 
deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs e 
satisfazer as seguintes condições mínimas: serem 
frescas, não estarem golpeadas e danificadas por 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica 
que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo (quando 
houver) deverão se apresentar intactos e firmes. os 
alimentos não devem estar em contato com papel não 
adequado (reciclado, jornais, revistas e similares), 
papelão ou plástico reciclado. MLP CEASA 

K G 355,00 3,39 1.203,4500 

00040 

LEITE UHT ZERO LACTOSE - leite de vaca, uht e zero 

lactose, composição nutricional (200 ml – 1 copo): valor 

energético: 82 kcal, 

6,2 g de proteína, 2,4g de lipídios) zero de lactose. 

embalagens de 1l tetra pak e acondicionados em caixa de 

papelão com 12 l. validade mínima  de 3 meses na  data  

da  entrega. 

leite indicado para pessoas que sofrem de intolerância a 

lactose, permitindo uma alimentação balanceada, com 

todos os benefícios do leite, sem prejudicar o seu 

organismo. 

padrão de qualidade: itambé, piracanjuba, italac PORTO 
ALEGRE 

CAIXA 13,00 4,8 62,4000 

00045 

MAMÃO FORMOSA - de primeira, porte médio, pesando 
aproximadamente de 1,0 kg (um quilo) a 1,3 kg (um quilo 
e trezentos) cada unidade, coloração da casca com fruto 
3/4 maduro (50 a 75% da superfície da casca amarelada), 
fresco, com aroma, cor e sabor próprios da espécie e 

K G 448,00 3,09 1.384,3200 
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variedade. deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. não serão permitidos defeitos de 
natureza física ou mecânica, que afete a sua aparência; a 
casca e a polpa deverão estar intactas e firmes. deverá 
ser firmes, com coloração amareladas, devem apresentar-
se sem deformação e ausentes de danos mecânicos e 
doenças. as frutas e hortaliças deverão ser procedentes 
de espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes 
condições mínimas: serem frescas, não estarem 
golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a 
polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se 
apresentar intactos e firmes. os alimentos não devem 
estar em contato com papel não adequado (reciclado, 
jornais, revistas e similares), papelão ou plástico 
reciclado. MLP CEASA 

00046 

MAÇÃ NACIONAL - cultivares: fuji. categoria: de primeira. 

classe ou calibre 110 (peso da maçã variando de 157g a 

171g). as maçãs devem se apresentar: inteiras; sãs; 

limpas, praticamente isentas de matérias estranhas e 

impurezas visíveis; praticamente isentas de parasitas; 

isentas de umidade exterior anormal; isentas de odores 

estranhos; praticamente isentas de danos causados por 

altas ou baixas temperaturas durante a estocagem. as 

maçãs devem ser cuidadosamente colhidas, 

apresentarem apropriado grau de desenvolvimento 

fisiológico, firmeza de polpa de acordo com as 

características das cultivares; suportar o transporte e as 

movimentações a que são sujeitas; chegar ao local de 

destino em condições satisfatórias. as frutas devem ser 

firmes, com coloração vermelha, devem apresentar-se 

sem deformação e ausentes de danos mecânicos e 

doenças. deverá apresentar grau de maturação tal que 

permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo 

mediato e imediato. não serão permitidos defeitos de 

natureza física ou mecânica, que afete a sua aparência; a 

casca e a polpa deverão estar intactas e firmes. as frutas 

e hortaliças deverão ser procedentes de espécies 

genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições 

mínimas: serem frescas, não estarem golpeadas e 

danificadas por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a polpa 

e o pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar 

intactos e firmes. os alimentos não devem estar em 

contato com papel não adequado 

(reciclado, jornais, revistas e similares), papelão ou 
plástico reciclado. 

MLP CEASA 

K G 394,00 5,19 2.044,8600 

00047 

MELANCIA - de primeira. as frutas devem ser firmes, 
devem apresentar-se sem deformação e ausentes de 
danos mecânicos e doenças. deverá apresentar grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. as frutas e hortaliças deverão ser procedentes de 

K G 448,00 1,99 891,5200 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
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espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes 
condições mínimas: serem frescas, não estarem 
golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a 
polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se 
apresentar intactos e firmes. os alimentos não devem 
estar em contato com papel não adequado (reciclado, 
jornais, revistas e similares), papelão ou plástico 
reciclado. MLP CEASA 

00050 

OVOS DE GALINHA BRANCOS - tipo grande, frescos, 
selecionados com embalagem primária atóxica em dúzias 
e embalagem secundária de papelão atóxica resistente, e 
não reutilizadas. produto isento de rachaduras, 
estufamento, sem sujidades. casca de ovo limpa, áspera, 
fosca, odor e aspectos característicos. embalagem deverá 
ser tipo pet, estar devidamente rotulada contendo os 
dizeres tipo colonial, com registro nos órgãos de inspeção 
sanitária. transporte fechado conforme legislação vigente. 
o produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias 
no momento da entrega. PERFA 

DÚZIA 244,00 6,2 1.512,8000 

Total do Fornecedor:  39.217,65 
 
Homologação: Prefeito Municipal 
 

Condições: Conforme ata de julgamento 

 

Publicado em ___/___/___ 
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LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 

Pregoeiro 
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