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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Pregão Eletrônico - 047/2021

Fabio de Andrade Linassi - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 09.219.009/0001-62 - Endereço:
AV.BENJAMIN CONSTANT, 746 - CEP: 98025110 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 3322-8170
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 Cestas Básicas

0001 Arroz branco, tipo 1, de primeira
qualidade, acondicionado em
embalagem plástica resistente,
com reforçadas e íntegras, pacote
de 2 kg.

ATRAÇÃO /
RODA LIVRE /
BELA DICA / RIO *

ATRAÇÃO / RODA
LIVRE / BELA DICA /
RIO *

6,65 6,65

0002 Feijão preto, tipo 1, de 1ª
qualidade, novo, em embalagem
plástica resistente, com soldas
reforçadas e íntegras. Embalagem
de 1Kg.

NUTRIROSA / VO
JOAO / ONDAO /
PRADINHO

NUTRIROSA / VO
JOAO / ONDAO /
PRADINHO

6,38 6,38

0003 Sal branco, limpo, refinado e
iodado, em embalagem plástica
transparente, resistente, com
soldas reforçadas, sem furos ou
rasgos. Embalagem de 1KG.

ZIZO / APOLO ZIZO / APOLO 0,93 0,93

0004 Farinha de milho média, em
embalagem de plástico
transparente, com soldas
reforçadas e integras. Fabricação
não superior a 30 dias na entrega
do produto. Embalagem de 1KG.

NUTRIROSA /
ZANIN / FLOR
GAUCHA / RIO D*

NUTRIROSA / ZANIN /
FLOR GAUCHA / RIO
D*

3,36 3,36

0005 Óleo de soja, com prazo de
validade e registro no MS. Se
latas, deverão estar sem
amassados ou ferrugem.
Embalagem de 900ml.

COAMO /
COCAMAR /
VIOLETA

COAMO / COCAMAR /
VIOLETA

8,87 8,87

0006 Massa alimentícia com ovos, tipo
parafuso ou ninho, com corantes
naturais, em embalagem plástica
transparente, resistente, com
soldas reforçadas. Embalagem de
500g.

BELA DICA /
ROSANI / FULLER
/ TODESCH*

BELA DICA / ROSANI /
FULLER / TODESCH*

2,21 4,42

0007 Açúcar cristal, especial extra, em
embalagens plásticas
transparentes, resistentes e com
soldas reforçadas e íntegras;
embalagem de 2 kg

MINACUCAR /
EUROCUCAR /
GASPARIM /
CAR*

MINACUCAR /
EUROCUCAR /
GASPARIM / CAR*

4,12 4,12

0008 Leite integral, embalagem tetra
pak com 1 litro, devidamente
rotulado com prazo de validade

TIROL / DALIA TIROL / DALIA 3,54 10,62

0009 Farinha de trigo especial, tipo 1,
enriquecida com ferro e ácido
fólico, em embalagem de papel
resistente, com soldas reforçadas
e íntegras, contendo glúten.
Fabricação não superior a 30 dias
da entrega do produto.
Embalagem de 1Kg

COTRIFLOR /
FIDALGA /
GARDENI

COTRIFLOR /
FIDALGA / GARDENI

2,55 5,10

0010 Biscoitos doces sortidos, com
registro no MS, em embalagem
plástica, atóxica, com soldas
reforçadas e íntegras, sem furos
ou rasgos, fabricação não superior
a 30 dias na entrega do produto.
Embalagem de 400g.

GERMANI GERMANI 4,45 4,45

0011 Achocolatado em pó, de preparo
instantâneo. Na embalagem
deverá constar composição
química, forma de preparo, data
de fabricação e prazo de validade.
Fabricação não superior a 30 dias
na entrega do produto.
Embalagem de 400g.

CACAU SHAKE CACAU SHAKE 2,83 2,83

0012 Doce cremoso de frutas, como
goiaba, uva, figo e abóbora, com
polpa 100% natural, em
embalagens plásticas lacradas,
devidamente rotuladas conforme
legislação vigente. Validade
mínima de seis meses e
fabricação não superior a 30 dias
na entrega do produto.
Embalagem de no mínimo 400g.

DA SERRA DA SERRA 3,12 3,12



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/10/2021 às 13:27:41.
Código verificador: 163C28

Página 2 de 2

0013 Farinha de mandioca, de 1ª
qualidade, seca, fina, tipo 1, classe
branca, em embalagem resistente,
com prazo de validade e
fabricação não superior a 30 dias
na entrega do produto.
Embalagem de 500g.

MONSIL /
PINDUCA

MONSIL / PINDUCA 1,96 1,96

0014 Café torrado e moído, A
embalagem deve ser
acondicionada em almofada com
ou à vácuo com validade mínima
de doze meses). A embalagem
deverá estar rotulada conforme
legislação vigente, contendo
informações nutricionais,
conteúdo, data de embalagem e
prazo de validade. Validade
mínima de 10 meses, a contar da
data da entrega, embalagem de
500g.

IGUAÇU / OTTO IGUAÇU / OTTO 9,18 9,18

TOTAL DO LOTE R$ 71,99

TOTAL DO VENCEDOR R$ 71,99

Valor Total: R$ 71,99


