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logo comprador
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL DE SENADOR JOSÉ
PORFÍRIO/PA

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 029/2022

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 

O(a) PREGOEIRO do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA comunica aos interessados e
participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022 referente à Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição parcelada de 4.000 KITS DE CESTAS BÁSICAS
para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento à população deste município, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do
Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : ALIMENTOS JW EIRELI - 28.157.393/0001-60

Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$
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Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

1 4.000,00 Kit * Arroz
Agulhinha
(tio beto) *

Feijão
Carioquinha
(tio beto) *
Farinha de
Mandioca

(regional) *
Lata de Óleo
Comestível

de Soja
(soya) * Sal
Refinado (tio

beto) *
Açúcar

Cristalizado
cor branca
(tio beto) *

Café Torrado
e Moído (tio

beto) *
Bolacha de
Sal (hileia) *
Margarina
com 250
gramas

(primor) *
Bolacha

Doce (hileia)
* Milharina
(nutrivita) *
Macarrão

Tipo
Espaguete

(hileia) *
Sardinha

(gomes da
costa) *
Carne

Bovina em
Conserva
(bordon) *

Leite em Pó
Integral
(ccgl)

* Arroz
Agulhinha
(tio beto) *

Feijão
Carioquinha
(tio beto) *
Farinha de
Mandioca

(regional) *
Lata de Óleo
Comestível

de Soja
(soya) * Sal
Refinado (tio

beto) *
Açúcar

Cristalizado
cor branca
(tio beto) *

Café Torrado
e Moído (tio

beto) *
Bolacha de
Sal (hileia) *
Margarina
com 250
gramas

(primor) *
Bolacha

Doce (hileia)
* Milharina
(nutrivita) *
Macarrão

Tipo
Espaguete

(hileia) *
Sardinha

(gomes da
costa) *
Carne

Bovina em
Conserva
(bordon) *

Leite em Pó
Integral
(ccgl)

R$ 289,00 R$
1.156.000,00

R$
379,50

R$
1.518.000,00

23,8471
%

R$ 90,50
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Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

Descrição: KIT DE CESTA BÁSICA, Especificação: 08 KG DE ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. Especificação: Arroz Agulhinha, tipo 1, longo, grãos
inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plástico, contendo 1 quilo em cada
embalagem. 03 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA-Especificação: Tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Cada Embalagem contendo de 1 kg 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 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 03
KG DE FARINHA DE MANDIOCA-Especificação: Fina, seca, branca ou amarela, deverá ser fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de
matérias estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, transparente, resistente,
termosoldado, com capacidade para 1 kg cada pacote Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, transparente, termossoldado ou fechado com fita
adesiva plastificada. Com Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 03 LATAS DE ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA-Especificação: Refinado, tipo 1, sem
colesterol, contendo naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica de 900ml a unidade, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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. 02 KG DE SAL REFINADO Especificação: Cada embalagem deve conter 1 kg. Cloreto de
sódio, iodato de potássio e anti-umectante INS 535, moído iodada. Não contém glúten. 04 KG DE ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA-Especificação:
Cana-de-açúcar, na cor branca. Cada Embalagem de 01 kg em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA 03 PACOTES DE
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Especificação: Torrado e moído produto de 1º qualidade não contém glúten cada embalagem com 250g embalagem
aluminizada, selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC validade 90 dias após o empacotamento rotulagem segundo os
padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do MS. 03 PACOTES DE BOLACHA DE SAL-Especificação: Composição básica: farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no
mínimo 400g cada pacote. 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 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 02
MARGARINA COM 250 GRAMAS - Especificação: Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal., em potes de polipropileno com lacre
de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 250g
cada unidade. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. 02 PACOTES BOLACHA DOCE - Especificação: Composição básica: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de
sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. CONTÉM GLÚTEN. Acondicionada em pacotes de
polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 400g cada unidade. 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 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. 04 PACOTES DE MILHARINA - Especificações: Cada Pacote de 500 gramas. Farinha de milho flocado
enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). Contendo na embalagem data de fabricação e validade. 03 PACOTES DE MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE Especificações: Vitaminado, 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%, cada 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. 03 LATAS DE SARDINHA -
Especificações: Cada Embalagem de 125 gramas. Sardinha água de constituição (do próprio suco) conservada em óleo de soja, embalagem sem violação,
integras e limpas. 03 LATAS DE CARNE BOVINA EM CONSERVA Especificações: Carne bovina, carne mecanicamente separada de bovinos, miúdo de
bovino (coração), sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não contém Glúten. Cada Lata de 320 gramas. 03 PACOTES
DE LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificações: Contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 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. Inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Embalagem protetora, cada
pacote de 200 gramas.

Subtotal
Adjudicado:

R$
1.156.000,00

Subtotal
Orçado: R$

1.518.000,00

23,8471
%

R$
362.000,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 1.156.000,00 R$ 1.518.000,00 23,8471 % 362.000,00
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Senador José Porfírio - Pará, 02 de Dezembro de 2022 
 

KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA 
PREGOEIRO 
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