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RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 084/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público o resultado do Processo Licitatório nº. 084/2022, Modalidade Pregão Presencial, 

na forma que segue:  

 

DADOS DA EMPRESA 
 

2 M DISTRIBUIDORA LTDA 

CNPJ: 28.232.626/0001-42 Telefone: (31) 3775-0184 

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

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00001 

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 

RENATA 

PACOT 358,00 4,90 1.754,20 

00002 

MILHO DE CANJICA 
milho de canjica 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 
PACHA 

PACOT 20,00 5,40 108,00 

00004 

AÇÚCAR CRISTAL 

padrão de qualidade igual ou superior: maisçúcar 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 informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. 

C DE MINAS 

PACOT 530,00 16,45 8.718,50 

00005 

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. 
NUTRIWAY 

PACOT 84,00 5,35 449,40 

00006 

AMENDOIM TORRADO 
padrão de qualidade igual ou superior: pachá amendoim, sem 
pele, torrado constituídos de grãos inteiros, de primeira 
qualidade, sem fermentação e mofo, isento de sujeiras, 
parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico transparente, 
atóxico, pacote com 500g. 
PACHA 

PACOT 20,00 8,26 165,20 

00007 

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 

VIDRO 187,00 3,38 632,06 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

  

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

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. 
IMPERIAL 

00008 

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 conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, 
lote e informações nutricionais. 

IMPERIAL 

VIDRO 105,00 5,99 628,95 

00009 

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. 

IMPERIAL 

VIDRO 99,00 5,49 543,51 

00010 

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 322,00 8,90 2.865,80 

00011 

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. 

MONTREAL 

PACOT 688,00 18,76 12.906,88 

00012 

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 

padrão de qualidade igual ou superior: dunga biscoito sem 
recheio tipo cream cracker, 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 100g: 10g de proteína, 72g de 
carboidratos e 12,5g 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 cozidos, 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 de papelão. 

RENATA 

PT 428,00 4,90 2.097,20 

00013 

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 

PACOT 280,00 5,20 1.456,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

  

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

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. 

RENATA 

00014 

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. 

IMPERIAL 

VIDRO 94,00 5,16 485,04 

00015 

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 

ITALAC 

CAIXA 540,00 6,12 3.304,80 

00016 

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 

COTOCHÉS 

CAIXA 90,00 6,73 605,70 

00017 

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 

PACHA 

PACOT 50,00 3,20 160,00 

00018 

ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML 
adoçante dietético líquido vidro de 100 ml contendo cilclamato de 
sódio, sacarina sódica e natural: sorbitol. acondicionados em 
vasilhames transparentes limpos não violados, resistentes e que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. 
prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. 
ASSUGRIM 

VD 20,00 4,63 92,60 

00019 

OLEO DE SOJA REFINADO 900ML 

padrão de qualidade igual ou superior: abc, soya ou veleiro. 
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:  condicionada 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.  

VELEIRO 

VIDRO 120,00 8,99 1.078,80 

00020 

SUCO CONCENTRADO DE MANGA 

concentrado líquido para refresco de fruta sabor manga, 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. 

VIDRO 94,00 5,45 512,30 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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padrão de qualidade: da fruta, maguary, imperial 

IMPERIAL 

00021 

CHÁ MATE SOLUVEL 

composto de extrato das folhas da erva mate tostada , soluvel; 
isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria plastica apropriada, 
hermeticamente fechada; embalagem secundaria caixa de papel 
cartao; com validade minima de 11 meses na data da entrega; e 
suas condições deverão estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 
259/02, rdc 267/05, rdc 277/05, rdc 14/14 e alteracoes 
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela anvisa, pacote com 250 
gramas; 

REAL 

CX 188,00 4,99 938,12 

00022 

CHA DE ERVA DOCE 
composto de sementes de erva doce; isento de sujidades, 
fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem 
primaria sache individual; embalagem secundaria caixa de papel 
cartao; com validade minima de 14 meses na data da entrega; e 
suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 
259/02, rdc 267/05, rdc 277/05, rdc14/14 e alteracoes 
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela anvisa; caixa 10 gramas 
10 saches 

REAL 

CX 168,00 3,46 581,28 

00023 

CHA DE CAMOMILA 

composto de flores de camomila; isento de sujidades, 
fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem 
primaria sache individual; embalagem secundaria caixa de papel 
cartao; com validade minima de 14 meses na data da entrega; e 
suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 
259/02, rdc 267/05, rdc 277/05, rdc 14/14 e alteracoes 
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos 
procedimentos adm. determinados pela anvisa; caixa 10 gramas 
10 saches. 

REAL 

CX 168,00 3,53 593,04 

00024 

CHA DE ERVA CIDREIRA 

composto de folhas e ramos de erva cidreira (melissa officinalis); 
isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria sache individual; embalagem 
secundaria caixa de papel cartao; com validade minima de 14 
meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de 
acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 267/05, rdc 277/05, rdc 
14/14 e alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no 
ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela 
anvisa; caixa 10 gramas 10 saches. 

REAL 

CX 168,00 3,36 564,48 

00025 

BISCOITO COM SAL POVILHO SABOR TRADICIONAL 

biscoito com sal povilho sabor tradicional biscoito com sal, 
polvilho, sabor tradicional; composta de polvilho, gordura vegetal 
e sal; embalagem primaria plastica, atoxica e hermeticamente 
fechada; embalagem secundaria caixa de papelao reforcado; e 
suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 331/19 in 
60/19, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 263/05 e alteracoes 
posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos 
proc. adm. determinados pela anvisa; com validade minima de 
06 meses na data da entrega; pacote de 100 gramas 

PAULA 

PT 222,00 5,26 1.167,72 

00026 

REQUEIJAO CREMOSO 
sem adicao de amido, transportado e conservado em 
temperatura nao superior a 10°c; embalagem primaria 
hermeticamente fechada,com validade minima de 02 meses na 
data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com 
a portaria 359/97(mapa), rdc 12/01, rdc 259/02, rdc360/03 e 
suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato 
da entrega aos proced. adm. determinados pelo mapa e 
anvisa;copo de 250 gramas. 

TREVINHO 

POTE 262,00 9,90 2.593,80 

TOTAL DO FORNECEDOR: 45.003,38 
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CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

CNPJ: 21.016.690/0001-47 Telefone: (31) 2524-0515 

Endereço: RUA DEZ, 652 - KENNEDY - CONTAGEM/MG 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

00003 

CESTA BASICA 

cesta básica de alimentos contendo:  

02 -arroz agulhinha, longo, fino, tipo 1 

- longo fino, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, contendo 
no mínimo 80% de grãos íntegros, cor clara, isento de material 
terroso, parasitas, detritos animais e vegetais, contendo no 
mínimo 80% de grãos íntegros, não sendo permitida a mistura 
de classes. embalagem primária: saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado, íntegro, contendo peso líquido de 05 
(cinco) kg. validade mínima de 8 (oito) meses da entrega do 
produto, suas condições deverão estar de acordo com as 
legislações vigentes  

02 - feijão carioca in natura - tipo 1. 

constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e 
característica a variedade correspondente, de tamanho e 
formato naturais, maduros, limpos e secos. não deve ter mistura 
de classes, devendo ser de safra corrente, contendo 01 kg o 
pacote. embalagem primária: saco plástico atóxico, 
transparente, termossoldado e resistente. validade mínima de 6 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do 
produto. o produto deverá atender as legislações vigentes; 

01 café torrado e moido com selo de pureza abic – 

produto 100% puro, oriundo de grãos de café torrados e moído. 
cor, sabor e odor característicos. embalagem: saco de 
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou em filme de 
poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo 
peso liquido de quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá 
constar a classificação do produto. validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto. o produto deverá atender as legislações 
vigentes 

01 - 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 informações: 
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

02- óleo de soja refinado 

- alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos 
grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias 
estranhas ao produto. embalagem primaria: tipo pet ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. 
validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. o produto deverá atender 
as legislações vigentes. 

01 - macarrão com ovos tipo espaguete 

- massa alimentícia seca, produzida com farinha de trigo 
especial, massa com ovos e demais substâncias permitidas, 
isentas de sujidades e parasitas, não fermentada ou rançosa, 
embalagem plástica transparente atóxica de 500g. validade 
mínima de 12 (doze) meses da entrega do produto. o produto 
deverá atender as legislações vigentes. 

01 - molho de tomate 

- temperado in natura. produto resultante da concentrado de 
polpa de tomates maduros, escolhidos sãos, sem pele e sem 
sementes por processo tecnológico adequado, isento de 
fermentação, composto por tomates, cebola, salsa e outras 
substancias permitidas. embalagem primária: lata comum, 
atóxica, resistente com peso aproximadamente de 340 gr 
validade mínima de 12 (doze) meses da entrega do produto. 

o produto deverá atender as legislações vigentes. 

01 -biscoito doce - tipo maisena 

UNITÁ 400,00 132,40 52.960,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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- ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida ou fortificada 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar 
invertido, sal, amido, fermento e aditivos alimentares e outras 
substâncias permitidas. embalagem primaria: saco plástico ou 
metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, íntegro, sem 
sinais de violação, contendo peso líquido 400 gramas o pacote. 
validade mínima de 06 (seis) meses da entrega do produto. suas 
condições deverão estar de acordo com as legilações vigentes. 

01 –fubá de milho 500gramas de preferência orgânico e isento 
de agrotóxicos e produtos químicos. o resultado é um produto 
saudável, equilibrado e muito mais saboroso. enriquecido com 
ferro e ácido fólico. 

01 -sal refinado 

- iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, 
impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. produto 
moído deverá passar totalmente por peneira 20. embalagem 
primária: saco plástico com 01 kg, atóxico, resistente, 
termossoldado. validade mínima de 06 (seis) meses da entrega 
do produto. o produto deverá atender as legislações vigentes 

01 -leite em pó integral instantaneo 

- embalagem de 400g, aluminizada. ingrediente: leite em pó 
integral, emulsificante lecitina de soja, podendo ou não conter 
adição de vitaminas. não deve conter glúten. embalagem 
primaria: sacos plásticos metalizados atóxicos, hermeticamente 
fechados por termossoldagem. validade mínima de 12 (doze) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do 
produto. o produto deve ter registro no ministério da agricultura. 
o produto deverá atender as legislações vigentes. 

01-tempero alho e sal 

- produto desidratado, destinado ao tempero de alimentos, 
constituído pela mistura de sal refinado, cebola e alho, salsa em 
flocos e outros condimentos, exceto pimenta. embalagem 
primaria: embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, com 
peso de aproximadamente 300g. validade mínima de 6 (seis) 
meses da entrega do produto 

5 barra de sabão glicerinado amarelo 200gramas 

DIVERSAS MARCAS 

TOTAL DO FORNECEDOR: 52.960,00 
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