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ATA DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 2109/2018 MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO PREGÃO 
PRESENCIAL 39/2018 

1. Abertura da Sessão 

Às 08h00min do dia  4 de julho de 2018 na sede do PODER EXECUTIVO PIRACANJUBA, 
sito à PCA WILSON ELOY PIMENTA,  CENTRO, reuniram-se a pregoeira JAQUELINE 
JULIA DE CASTRO e os membros da equipe de Apoio, JOAQUIM BESSA DE OLIVEIRA 
NETO, JACQUELINE SILVA CAMPOS, nomeados pelo decreto 439-2017 de 3 de 
Dezembro de 2017, com base na Lei nº 10.520 Art. 3º Inciso IV §§ 1º, de 17 de julho de 
2002, para realizar os procedimentos  relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 
39/2018, tipo menor preço por item. Nenhuma empresa solicitou o edital. Inicialmente o(a) 
Pregoeiro(a) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento. 

Houve uma tolerância de 10 minutos para o inicio da sessão. 

2. Credenciamento 

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos seus 
representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital 39/2018. Depois de 
analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as 
empresas abaixo, com os respectivos representantes: 

EMPRESA MEI/EPP CNPJ REPRESENTANTE IDENTIFICACAO 

BROTAS 
DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP 

SIM 
07.147.039/0001-
85 

Aleir Rosa dos Santos 324.168.221-87 

3. Entrega dos Envelopes 

Em seguida o(a) Pregoeiro(a) solicitou que os interessados credenciados apresentassem a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à 
Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação. 
Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o(a) Pregoeiro(a) 
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declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos 
credenciados. 

4. Propostas 

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeiro(a) franqueou o acesso de 
todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o(a) 
Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das propostas aos 
requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, 
então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não 
extrapolasse a 10% daquela ou as 3 primeiras, ficando assim classificadas ou desclassificadas 
para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor: 

LOTE Nº 1 - Aquisição eventual e sob demanda de gêneros alimentícios (produtos 
panificáveis, perecíveis, horti-frutigranjeiros, grãos, cereais, carnes, frios e outros), para 
as crianças e alunos das Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Piracanjuba. 

ITEM: 1 - Açúcar, na cor branca, livre de impurezas, pacotes 
de 5 kg, embalagem plástica, íntegra, resistente, vedada 
hermeticamente, contendo dados de identificação do 
fabricante e procedência, número do lote, data de fabricação 
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega, de acordo com as normas 
e/ou resoluções vigente da ANVISA. Referência: Cristal, 
União Ibiá, similar, ou melhor, qualidade. 

Quantidade: 998,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

IBIA 7,4900 7.475,0200 Sim 

ITEM: 2 - Abacate, 1ª qualidade, fresco, com casca lisa, sem 
ferimentos ou podridão, isentos de danos físicos oriundo do 
manuseio e transporte. 

Quantidade: 25,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 BROTAS 
DISTRIBUIDOR

07.147.039/0001
-85 

CEASA 4,4900 112,2500 Sim 
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A LTDA - EPP 

ITEM: 3 - Abacaxi tipo perola c/ casca, firme e sem manchas, 
ferimentos, podridão ou deformação, isentos de danos físicos 
oriundo do manuseio e do transporte. 

Quantidade: 120,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 3,9900 478,8000 Sim 

ITEM: 4 - Abóbora tipo kabutiá 1ª qualidade, com casca 
firme, sem manchas, sem sinais de apodrecimento, isenta de 
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, ou substancias estranhas. 

Quantidade: 115,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,5900 182,8500 Sim 

ITEM: 5 - Abobrinha verde fresca, média, com casca lisa e 
lustrosa, sem manchas, sem sinais de apodrecimento, isenta de 
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, ou substancias estranhas. 

Quantidade: 70,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 3,2900 230,3000 Sim 

ITEM: 6 - Açafrão em pó, embalagem de 100 gr,  de 1ª 
qualidade, fabricado a partir de matéria prima pura, isento de 
impurezas. Na embalagem deverá conter data de fabricação e 
número de lote do produto. Validade mínima de 6 meses da 
data de entrega. 

Quantidade: 4,0000 
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ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

IBIA 2,6900 10,7600 Sim 

ITEM: 7 - Alface 1ª qualidade, padrão médio com folhas, 
integras firmes, sem manchas ou danos mecânicos, livre de 
larvas ou parasitas servidas no palito. 

Quantidade: 129,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 4,4900 579,2100 Sim 

ITEM: 8 - Alho de cabeça de 1º qualidade, aparência fresca e 
sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e em 
perfeito estado de desenvolvimento, isento de defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, ou 
substancias estranhas. 

Quantidade: 30,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 10,9900 329,7000 Sim 

ITEM: 9 - Azeite de oliva, extra virgem, sendo ele Galo, 
Andorinha, ou melhor, qualidade, embalagem contendo 250 
ml. 

Quantidade: 20,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

ANDORINHA 10,9900 219,8000 Sim 
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ITEM: 10 - Alimento achocolatado em pó, embalagem de 400 
gr, contendo açúcar, cacau, extrato de malte, sal, soro de leite 
em pó, leite desnatado em pó, no mínimo contendo as 
vitaminas (B2, B6, B1, A), estabilizante lecitina de soja e 
aromatizantes. Data de validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Referencia: Toddy, Nescau, Italac, Garotada, 
similar, ou melhor, qualidade. 

Quantidade: 1.120,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

ITALAC 3,7900 4.244,8000 Sim 

ITEM: 11 - Amido de milho, embalagem de 500gr, contendo 
data de fabricação, número de lote e validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

Quantidade: 500,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SINHA 2,6900 1.345,0000 Sim 

ITEM: 12 - Aveia em flocos, embalagem de 200gr, vedada 
hemeticamente, isento de parasitas, contendo dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de 
envasamento. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses 
a partir da data da entrega, de acordo com as normas e/ou 
resoluções vigentes da ANVISA. Referência: Naturallife, 
Siamar, Qualitá, similar, ou melhor qualidade. 

Quantidade: 416,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

NATURALLIF
E 

2,0900 869,4400 Sim 
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ITEM: 13 - Arroz branco tipo I, longo fino, pacotes de 5 kg, 
embalagem plástica, íntegra, resistente, vedada 
hermeticamente, isento de parasitas, contendo dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de 
envasamento. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega, de acordo com as normas e/ 
ou resoluções vigente da ANVISA.Referência: Cristal, Tio 
Jorge, Tio João, similar, ou melhor qualidade. 

Quantidade: 1.990,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

VALE DO 
OURO 

10,9900 21.870,1000 Sim 

ITEM: 14 - Banana maçã madura, em pencas, tamanho e 
coloração uniforme com polpa firme e intacta,sem sinais de 
apodrecimento, isentos de danos físicos oriundo do manuseio 
e de transporte. 

Quantidade: 200,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,9900 598,0000 Sim 

ITEM: 15 - Banana marmelo madura, em pencas, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem sinais de 
apodrecimento, sem danos físicos oriundos do manuseio e de 
transporte. 

Quantidade: 30,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,1900 65,7000 Sim 

ITEM: 16 - Banana prata madura, em pencas, tamanho e 
coloração uniforme com polpa firme e intacta, sem sinais de 

Quantidade: 440,0000 
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apodrecimento, isentos de danos físicos oriundo do manuseio 
e de transporte. 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,1900 963,6000 Sim 

ITEM: 17 - Banana terra madura, em pencas, tamanho e 
coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem sinais de 
apodrecimento, sem danos físicos oriundos do manuseio e de 
transporte. 

Quantidade: 30,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 3,9900 119,7000 Sim 

ITEM: 18 - Batata doce média, com casca firme, sem 
manchas, sem sinais de apodrecimento, isenta de defeitos de 
natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, ou 
substancias estranhas. 

Quantidade: 106,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,8900 200,3400 Sim 

ITEM: 19 - Batata inglesa, média, com casca firme, lisa e 
integra, sem manchas e sem sinais de apodrecimento, isenta de 
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, ou substancias estranhas. 

Quantidade: 795,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 
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1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,4900 1.184,5500 Sim 

ITEM: 20 - Beterraba fresca, com casca firme, sem sinais de 
apodrecimento, isenta de defeitos de natureza física ou 
mecânica, terra aderente, sujidades, ou substancias estranhas. 

Quantidade: 103,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,8900 194,6700 Sim 

ITEM: 21 - Bolacha água e sal, embalagem de 400 gr, 
contendo informações nutricionais, data de fabricação, número 
do lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Referencia: Mabel, Marilan, Tostines, similar, ou 
melhor, qualidade. 

Quantidade: 96,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

MARILAN 5,7900 555,8400 Sim 

ITEM: 22 - Bolacha tipo maisena, embalagem de 400 gr, 
contendo tabela nutricional, data de fabricação, validade e lote 
do produto.Validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. Referencia: Mabel, Marilan, Tostines, similar, ou 
melhor, qualidade. 

Quantidade: 103,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

MARILAN 5,3900 555,1700 Sim 

ITEM: 23 - Brócolis fresco, de aspecto médio, em maços, Quantidade: 40,0000 
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firmes, sem manchas ou danos mecânicos, sem larvas ou 
parasitas. 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 9,9000 396,0000 Sim 

ITEM: 24 - Cará, padrão médio, com casca firme e integra, 
sem manchas, sem sinais de apodrecimento, isento de defeitos 
de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, ou 
substancias estranhas.  

Quantidade: 53,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,5900 137,2700 Sim 

ITEM: 25 - Carne Bovina 2ª (Acém e Peixinho) fresca, 
aspecto próprio da espécie, não amolecida, com cor e odor 
característico do produto. A carne deve ser embalada em saco 
plástico transparente, limpo, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo.  

Quantidade: 7.435,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

BROTAS 13,6900 
101.785,150

0 
Sim 

ITEM: 26 - Carne suína (pernil sem osso) fresca, aspecto 
próprio da espécie, não amolecida, com cor e odor 
característico do produto. A carne deve ser embalada em saco 
plástico transparente, limpo, resistente, que garanta 
integridade do produto até o momento do consumo. 

Quantidade: 922,0000 

ORDE PROPONENTE CNPJ MARCA VALO PROPOST CLASS
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M R 
UNIT. 

A . 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

BROTAS 12,9000 11.893,8000 Sim 

ITEM: 27 - Cebola compacta e firme, com casca lustrosa, sem 
lesões de origem física, apodrecimento ou perfurações e 
cortes. 

Quantidade: 160,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,2900 366,4000 Sim 

ITEM: 28 - Cebolinha verde de 1ª qualidade, fresca (Maço). Quantidade: 80,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,9900 239,2000 Sim 

ITEM: 29 - Cenoura média com casca lisa, firme e lustrosa, 
sem manchas, sem sinais de apodrecimento, perfurações e 
cortes. 

Quantidade: 240,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,1900 285,6000 Sim 

ITEM: 30 - Chuchu, com casca firme, sem lesões de origem 
física, apodrecimento ou perfurações e cortes. 

Quantidade: 250,0000 

ORDE PROPONENTE CNPJ MARCA VALO
R PROPOST CLASS
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M UNIT. A . 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,6900 422,5000 Sim 

ITEM: 31 - Couve folhas de padrão médio, em maços, firmes, 
sem manchas ou danos mecânicos, sem larvas e parasitas 
(Maço). 

Quantidade: 70,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 3,8900 272,3000 Sim 

ITEM: 32 - Doce de leite pastoso, embalagem de 800 g, 
contendo informações do fabricante, tabela nutricional, data de 
fabricação, lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

Quantidade: 30,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

ORIGEM 8,9900 269,7000 Sim 

ITEM: 33 - Coco ralado produto de boa qualidade, desidratado 
e parcialmente desengordurado, sem adição de açúcar, isento 
de subtâncias estranhas em sua composição, com embalagem 
de 100g, com registro no ministério da saúde, data de 
empacotamento e prazo de validade aparente. Validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Referência: 
Socôco, Ducôco, Mais côco, similar ou melhor qualidade. 

Quantidade: 3.313,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 BROTAS 
DISTRIBUIDOR

07.147.039/0001
-85 

SOCOCO 2,8900 9.574,5700 Sim 
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A LTDA - EPP 

ITEM: 34 - Extrato de tomate concentrado em lata integra de 
340 gr com resistência firme de polpa de tomate concentrada, 
deverá constar data de fabricação e data de validade. Validade 
mínima de 6 meses na data da entrega. Referência: Elefante, 
Heiniz, Goialli, similar, ou melhor, qualidade. 

Quantidade: 2.566,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

GOIALLI 2,4900 6.389,3400 Sim 

ITEM: 35 - Farinha de mandioca tipo biju- caseira, fabricada a 
partir de matérias prima limpas, isentos de matéria terrosa e 
parasitos. Não podem estar úmidas. Embalagem integra de 500 
grs. Na embalagem deverá conter dados do fabricante, registro 
do órgão de fiscalização, data de fabricação, validade e 
número de lote do produto. Validade mínima de 6 meses da 
entrega. 

Quantidade: 926,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

OURO 
BRANCO 

4,2900 3.972,5400 Sim 

ITEM: 36 - Farinha de trigo tipo I, enriquecida com ácido 
fólico e ferro, embalagem de 1 kg, contendo tabela nutricional, 
data de fabricação, número de lote. Validade mínima de 12 
meses da data de entrega. Referencia: Cristal, Dona Benta, 
Emegê, similar, ou melhor, qualidade. 

Quantidade: 3.030,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 BROTAS 
DISTRIBUIDOR

07.147.039/0001
-85 

CRISTAL 3,1900 9.665,7000 Sim 
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A LTDA - EPP 

ITEM: 37 - Feijão Carioca tipo I ‘ in natura ’ – pct de 1 kg, 
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega, grãos 
de tamanhos e formas naturais, limpos, secos, isentos de 
matéria terrosa e parasitas, embalagem contendo data de 
fabricação, data de validade e número do lote do produto. 
Referencia: Barão, Cristal, Combrasil, similar, ou melhor, 
qualidade. 

Quantidade: 1.280,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

DOURADINH
O 

2,4900 3.187,2000 Sim 

ITEM: 38 - Fermento em pó biológico seco, (fermento para 
uso na fabricação de pães, roscas, tortas), envelopes de 10 gr. 

Quantidade: 4.920,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

FERMIX 0,8900 4.378,8000 Sim 

ITEM: 39 - Fermento em pó químico, embalagem de 250gr 
contendo tabela nutricional, data de fabricação, validade e 
número do lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
da entrega. 

Quantidade: 271,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

ROYAL 5,1900 1.406,4900 Sim 

ITEM: 40 - Frango (coxa e sobrecoxa) resfriado de 1ª 
qualidade, com cor e odor característico da espécie. A carne 
deve ser embalada em saco plástico transparente, limpo, 

Quantidade: 1.274,0000 
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resistente, que garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo, data de empacotamento e validade visível na 
embalagem. 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

FRIATO 5,9900 7.631,2600 Sim 

ITEM: 41 - Frango (Peito sem osso) resfriado de 1ª qualidade, 
com cor e odor característico da espécie. A carne deve ser 
embalado em saco plástico transparente, limpo, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do consumo, 
data de empacotamento e validade visível na embalagem. 

Quantidade: 4.380,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

FRIATO 9,9900 43.756,2000 Sim 

ITEM: 42 - Fubá tipo mimoso, embalagem de 500 gr, isentos 
de parasitas, embalagem contendo data de fabricação, número 
do lote validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Quantidade: 1.492,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SINHA 0,9500 1.417,4000 Sim 

ITEM: 43 - Gelatina, sabores variados 35 gr contendo data de 
fabricação. Referencia: Sol, Dr. Oetker, Fleischmann, similar 
ou de melhor qualidade. 

Quantidade: 6.200,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 
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1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SOL 0,7900 4.898,0000 Sim 

ITEM: 44 - Goiabada, embalagem contendo no mínimo 1 kg, 
contendo tabela nutricional, data de fabricação, lote e 
validade, data mínima de 06 meses na data de entrega. 
Referência: Fritz-frida, Qualitá, Predileta, similar ou melhor 
qualidade. 

Quantidade: 456,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

PREDILECTA 5,9900 2.731,4400 Sim 

ITEM: 45 - Laranja Pera padrão médio, madura, com casca 
lisa e caldo, integra sem sinais de apodrecimentos ou danos 
mecânicos. 

Quantidade: 498,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,9900 991,0200 Sim 

ITEM: 46 - Leite de soja original, com combinação da 
protéina da soja com 0% lactose e 0% colesterol. Fonte de 
minerais cálcio, zinco e das vitaminas, A B2 B6 B12 C D E e 
ácido fólico. Ades, Soy, Batavo similar ou melhor qualidade. 
Embalagem tetrapak contendo 1 litro. 

Quantidade: 110,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

ADES 7,4900 823,9000 Sim 

ITEM: 47 - Leite Integral, de 1 litro, embalagem Tetra Pak, Quantidade: 10.892,0000 
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contendo data de fabricação e validade. 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

PIRACANJUB
A 

3,8900 42.369,8800 Sim 

ITEM: 48 - Leite sem Lactose, de 1 litro, embalagem Tetra 
Pak, contendo data de fabricação, numero de lote e validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Quantidade: 110,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

PIRACANJUB
A 

4,2900 471,9000 Sim 

ITEM: 49 - Limão Taiti, casca lisa, sem sinais de 
apodrecimento ou danos mecânicos. 

Quantidade: 16,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,4900 39,8400 Sim 

ITEM: 50 - Lingüiça de Frango fresca, resfriada a base de 
carne de frango temperada, sem a presença de pimenta, 
acondicionada em embalagem adequada, com informações do 
fabricante, e registro no órgão competente -  (SIF OU SIM), 
com data de validade superior a 30 dias a partir da data de 
entrega do produto. 

Quantidade: 1.350,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 BROTAS 
DISTRIBUIDOR

07.147.039/0001 UCHOA 11,9000 16.065,0000 Sim 
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A LTDA - EPP -85 

ITEM: 51 - Maçã Fuji, com casca lisa integra, sem sinais de 
apodrecimentos ou danos mecânicos. 

Quantidade: 4.115,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 4,8900 20.122,3500 Sim 

ITEM: 52 - Macarrão p/ lasanha, , a base de trigo, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, com ovos. Embalagem plástica 
resistente e transparente, com capacidade para 500 gr do 
produto, rotulagem contendo informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega. Referência: 
Emgê, Barilla, Petybon, similar ou melhor qualidade. 

Quantidade: 2.310,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

EMEGE 4,9900 11.526,9000 Sim 

ITEM: 53 - Macarrão tipo Espaguete, a base de trigo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, com ovos. Embalagem 
plástica resistente e transparente, com capacidade para 500 gr 
do produto, rotulagem contendo informações dos ingredientes, 
composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega. Referência: 
Emgê, Barilla, Petybon, similar, ou melhor, qualidade. 

Quantidade: 1.884,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

EMEGE 2,9900 5.633,1600 Sim 
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ITEM: 54 - Macarrão tipo Padre Nosso, a base de trigo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, com ovos. Embalagem 
plástica resistente e transparente, com 500 gr do produto, 
rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição 
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da data de entrega. Referência: 
Emegê, Barilla, Petybon similar, ou melhor, qualidade. 

Quantidade: 280,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

EMEGE 2,9900 837,2000 Sim 

ITEM: 55 - Mamão formosa com casca firme, sem rachaduras, 
partes escuras, sem sinais de apodrecimentos ou danos 
mecânicos. 

Quantidade: 248,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,1900 543,1200 Sim 

ITEM: 56 - Mandioca descascada, pacote de 1 kg, limpa e sem 
manchas, congeladas, de 1ª qualidade. Que contenham 
especificados o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de vencimento maior que 6 meses a partir 
da data de entrega. 

Quantidade: 148,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 3,4900 516,5200 Sim 

ITEM: 57 - Manteiga de leite de 1º qualidade com sal, em 
embalagem de 500 gr, com data de fabricação, numero de lote 
e vencimento superior a 6 meses a partir da data de entrega. 

Quantidade: 140,0000 
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Referencia: Piracanjuba, Itambé, Compleite, similar, ou 
melhor, qualidade. 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

PIRACANJUB
A 

16,9000 2.366,0000 Sim 

ITEM: 58 - Margarina vegetal com sal, alimento resultante da 
emulsão estável de óleos e/ou gorduras vegetais comestíveis 
com o leite, contendo no mínimo 65% de lipídios. Deverá 
estar acondicionado em pote de 500 gr, contendo tabela 
nutricional, data de fabricação, validade e nº de lote. Validade 
mínima de 6 meses na data da entrega. Referência: Qualy, 
Delicia, Claybom, similar, ou melhor, qualidade. 

Quantidade: 1.126,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

DELICIA 3,7900 4.267,5400 Sim 

ITEM: 59 - Melancia deve apresentar casca firme, lustrosa e 
sem manchas escuras, sem lesões de origem física, perfurações 
e cortes. 

Quantidade: 1.200,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,1900 1.428,0000 Sim 

ITEM: 60 - Milho de canjica tipo I, embalagem de 500 gr, 
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega, grãos 
de tamanhos e formas naturais, limpos, secos, isentos de 
parasitas, embalagem contendo data de fabricação e número 
do lote do produto. 

Quantidade: 213,0000 
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ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SINHA 1,2900 274,7700 Sim 

ITEM: 61 - Milho Verde tipo espiga, de 1ª qualidade, fresco, 
sem casca, embalado com informações de procedência do 
produtor, sem partes escuras e sinais de apodrecimentos ou 
danos mecânicos.(Bandeja com 5 unidades). 

Quantidade: 219,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 3,9900 873,8100 Sim 

ITEM: 62 - Óleo de soja refinado, embalagem transparente, 
900 ml, contendo informações do fabricante, data de 
fabricação, validade. Isento de substancias estranhas a sua 
composição, aspecto límpido e sem impurezas a 25° C. Cor e 
odor característico. Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega. Referência: Soya Liza, Cristal, similar, ou melhor, 
qualidade. 

Quantidade: 4.024,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SOYA 3,1900 12.836,5600 Sim 

ITEM: 63 - Ovos tipo 2, branco médio, com casca limpa, 
integra e sem deformações na embalagem deve constar data de 
fabricação e data de validade e número de lote.Validade 
mínima de 30 dias na data da entrega. 

Quantidade: 3.390,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA VALO
R 

PROPOST
A 

CLASS
. 
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UNIT. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

JOSIDITH 3,2900 11.153,1000 Sim 

ITEM: 64 - Pão doce, do tipo pão de milho,fresco de 40 
gramas 

Quantidade: 1.031,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

BROTAS 11,9000 12.268,9000 Sim 

ITEM: 65 - Pão francês, fresco, de 50 gr. De melhor qualidade Quantidade: 4.775,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

BROTAS 8,9900 42.927,2500 Sim 

ITEM: 66 - Pão tipo cachorro quente, fresco, de 50 gr. Quantidade: 797,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

BROTAS 11,9000 9.484,3000 Sim 

ITEM: 67 - Pimenta de cheiro verde,fresca de 1ª qualidade. Quantidade: 8,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 11,0000 88,0000 Sim 
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ITEM: 68 - Pimentão verde, fresco, sem sinais de 
apodrecimento ou danos mecânicos de transporte. 

Quantidade: 32,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 2,9900 95,6800 Sim 

ITEM: 69 - Polpa de fruta natural , sem conservante e 
corante,abores variados, obtido a partir das  frutas, não 
contendo adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. 
Produto congelado. 

Quantidade: 425,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SEMPRE 
FRESCA 

11,9000 5.057,5000 Sim 

ITEM: 70 - Polvilho doce do tipo caseiro, em embalagem de 1 
kg contendo informações do fabricante, data de fabricação e 
numero de lote, sem adição de fécula, com validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega. 

Quantidade: 430,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

OURO 
BRANCO 

7,4900 3.220,7000 Sim 

ITEM: 71 - Queijo Mussarela, Piracanjuba, Batavo, 
Compleite, similar ou melhor, qualidade. Com fatias médias, 
com registro no órgão competente (SIF ou SIM), contendo 
informações do fabricante, produto elaborado unicamente com 
leite de vaca, aspecto de massa semi- dura,cor branca, 
homogênea, levemente salgado e resfriado, data de fabricação 
e validade do produto fatiado na   data da entrega. 

Quantidade: 689,0000 
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ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

PIRACANJUB
A 

29,9000 20.601,1000 Sim 

ITEM: 72 - Queijo Tipo Minas Curado e Ralado, de 1ª 
qualidade, em embalagem de 1 kg, contendo informações do 
fabricante, com validade mínima de 30 dias a partir da data de 
entrega, produto elaborado unicamente com leite de vaca, em 
embalagem transparente, reforçada. 

Quantidade: 660,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SABOR 
GOIANO 

21,9000 14.454,0000 Sim 

ITEM: 73 - Queijo Tipo Minas, fresco, aparência boa, peça de 
no mínimo 1,5 kg, embalagem contendo informações do 
fabricante com validade mínima de 30 dias a partir da data de 
entrega, produto elaborado unicamente com leite de vaca, 
aspecto de massa semi- dura cor branca, homogênea, 
levemente salgado e resfriado. 

Quantidade: 888,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

SABOR DO 
GOIAS 

11,9000 10.567,2000 Sim 

ITEM: 74 - Rapadura pura de 500 gramas, sem nenhum 
adicional no produto, contendo data de fabricação, validade 
mínima de seis meses. 

Quantidade: 15,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 
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1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

TRES IRMAS 4,2900 64,3500 Sim 

ITEM: 75 - Repolho verde fresco, tamanho e coloração 
uniforme, sem partes escuras, larvas ou parasitas, sinais de 
apodrecimentos ou danos mecânicos. 

Quantidade: 180,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,4900 268,2000 Sim 

ITEM: 76 - Sal refinado, iodado, na embalagem de 1 kg, deve 
constar data de fabricação, validade, lote. Validade mínima de 
3 meses na data da entrega. Referência: Cisne, Cristal, Polar, 
similar ou melhor qualidade. 

Quantidade: 380,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CISNE 1,9900 756,2000 Sim 

ITEM: 77 - Trigo para quibe, embalagem plástica de 500gr, 
contendo data de fabricação, informações nutricionais e data 
de validade do produto mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

Quantidade: 990,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

PACHA 2,0900 2.069,1000 Sim 

ITEM: 78 - Tomate Pêra com polpa firme e intacta isento de 
material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física, rachaduras e 

Quantidade: 115,0000 
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cortes. 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 1,8900 217,3500 Sim 

ITEM: 79 - Tomate salada, com polpa firme e intacta, isento 
de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física, 
rachaduras e cortes. 

Quantidade: 315,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 6,9000 2.173,5000 Sim 

ITEM: 80 - Vagem fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem material 
terroso e danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 

Quantidade: 87,0000 

ORDE
M 

PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALO
R 
UNIT. 

PROPOST
A 

CLASS
. 

1 
BROTAS 
DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP 

07.147.039/0001
-85 

CEASA 6,8900 599,4300 Sim 

4.1. Desclassificação 

5. Etapa de Lances 

Declarou o(a) Pregoeiro(a) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas 
propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando 
pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas. 
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5.1. LOTE 1 - Aquisição eventual e sob demanda de gêneros alimentícios (produtos 
panificáveis, perecíveis, horti-frutigranjeiros, grãos, cereais, carnes, frios e outros), para 
as crianças e alunos das Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Piracanjuba. 

5.1.1. ITEM 1 - Açúcar, na cor branca, livre de impurezas, pacotes de 5 kg, embalagem 
plástica, íntegra, resistente, vedada hermeticamente, contendo dados de identificação do 
fabricante e procedência, número do lote, data de fabricação do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com 
as normas e/ou resoluções vigente da ANVISA. Referência: Cristal, União Ibiá, similar, 
ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.1a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.1b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 7,4500 

5.1.2. ITEM 2 - Abacate, 1ª qualidade, fresco, com casca lisa, sem ferimentos ou 
podridão, isentos de danos físicos oriundo do manuseio e transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.2a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.2b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,1400 

5.1.3. ITEM 3 - Abacaxi tipo perola c/ casca, firme e sem manchas, ferimentos, podridão 
ou deformação, isentos de danos físicos oriundo do manuseio e do transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.3a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.3b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,9500 

5.1.4. ITEM 4 - Abóbora tipo kabutiá 1ª qualidade, com casca firme, sem manchas, sem 
sinais de apodrecimento, isenta de defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, ou substancias estranhas. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.4a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.4b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,5400 

5.1.5. ITEM 5 - Abobrinha verde fresca, média, com casca lisa e lustrosa, sem manchas, 
sem sinais de apodrecimento, isenta de defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, ou substancias estranhas. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.5a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.5b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,9000 

5.1.6. ITEM 6 - Açafrão em pó, embalagem de 100 gr,  de 1ª qualidade, fabricado a 
partir de matéria prima pura, isento de impurezas. Na embalagem deverá conter data 
de fabricação e número de lote do produto. Validade mínima de 6 meses da data de 
entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.6a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.6b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,6500 

5.1.7. ITEM 7 - Alface 1ª qualidade, padrão médio com folhas, integras firmes, sem 
manchas ou danos mecânicos, livre de larvas ou parasitas servidas no palito. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.7a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.7b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 4,3000 

5.1.8. ITEM 8 - Alho de cabeça de 1º qualidade, aparência fresca e sã, colhidos ao atingir 
o grau de evolução completo e em perfeito estado de desenvolvimento, isento de defeitos 
de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, ou substancias estranhas. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.8a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.8b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 07.147.039/0001-85 10,9000 
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EPP 

5.1.9. ITEM 9 - Azeite de oliva, extra virgem, sendo ele Galo, Andorinha, ou melhor, 
qualidade, embalagem contendo 250 ml. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.9a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.9b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 10,9000 

5.1.10. ITEM 10 - Alimento achocolatado em pó, embalagem de 400 gr, contendo açúcar, 
cacau, extrato de malte, sal, soro de leite em pó, leite desnatado em pó, no mínimo 
contendo as vitaminas (B2, B6, B1, A), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. 
Data de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Referencia: Toddy, 
Nescau, Italac, Garotada, similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.10a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.10b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,7900 

5.1.11. ITEM 11 - Amido de milho, embalagem de 500gr, contendo data de fabricação, 
número de lote e validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.11a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.11b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,6500 

5.1.12. ITEM 12 - Aveia em flocos, embalagem de 200gr, vedada hemeticamente, isento 
de parasitas, contendo dados de identificação e procedência, número do lote, data de 
envasamento. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data da 
entrega, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA. Referência: 
Naturallife, Siamar, Qualitá, similar, ou melhor qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.12a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.12b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,0900 

5.1.13. ITEM 13 - Arroz branco tipo I, longo fino, pacotes de 5 kg, embalagem plástica, 
íntegra, resistente, vedada hermeticamente, isento de parasitas, contendo dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de envasamento. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com as normas 
e/ ou resoluções vigente da ANVISA.Referência: Cristal, Tio Jorge, Tio João, similar, ou 
melhor qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.13a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.13b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 10,9900 

5.1.14. ITEM 14 - Banana maçã madura, em pencas, tamanho e coloração uniforme com 
polpa firme e intacta,sem sinais de apodrecimento, isentos de danos físicos oriundo do 
manuseio e de transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.14a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.14b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,9500 

5.1.15. ITEM 15 - Banana marmelo madura, em pencas, tamanho e coloração uniforme, 
com polpa firme e intacta, sem sinais de apodrecimento, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e de transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.15a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.15b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,1500 

5.1.16. ITEM 16 - Banana prata madura, em pencas, tamanho e coloração uniforme com 
polpa firme e intacta, sem sinais de apodrecimento, isentos de danos físicos oriundo do 
manuseio e de transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.16a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.16b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,1500 

5.1.17. ITEM 17 - Banana terra madura, em pencas, tamanho e coloração uniforme, 
com polpa firme e intacta, sem sinais de apodrecimento, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e de transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.17a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.17b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,5000 

5.1.18. ITEM 18 - Batata doce média, com casca firme, sem manchas, sem sinais de 
apodrecimento, isenta de defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, 
sujidades, ou substancias estranhas. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.18a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.18b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,8500 

5.1.19. ITEM 19 - Batata inglesa, média, com casca firme, lisa e integra, sem manchas e 
sem sinais de apodrecimento, isenta de defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, ou substancias estranhas. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.19a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.19b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,4900 

5.1.20. ITEM 20 - Beterraba fresca, com casca firme, sem sinais de apodrecimento, 
isenta de defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, ou 
substancias estranhas. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.20a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.20b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,8900 

5.1.21. ITEM 21 - Bolacha água e sal, embalagem de 400 gr, contendo informações 
nutricionais, data de fabricação, número do lote. Validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. Referencia: Mabel, Marilan, Tostines, similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.21a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.21b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 4,6000 

5.1.22. ITEM 22 - Bolacha tipo maisena, embalagem de 400 gr, contendo tabela 
nutricional, data de fabricação, validade e lote do produto.Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. Referencia: Mabel, Marilan, Tostines, similar, ou melhor, 
qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.22a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.22b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 5,1000 

5.1.23. ITEM 23 - Brócolis fresco, de aspecto médio, em maços, firmes, sem manchas ou 
danos mecânicos, sem larvas ou parasitas. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.23a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.23b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 9,9000 

5.1.24. ITEM 24 - Cará, padrão médio, com casca firme e integra, sem manchas, sem 
sinais de apodrecimento, isento de defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, ou substancias estranhas.  

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.24a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.24b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,5500 

5.1.25. ITEM 25 - Carne Bovina 2ª (Acém e Peixinho) fresca, aspecto próprio da espécie, 
não amolecida, com cor e odor característico do produto. A carne deve ser embalada em 
saco plástico transparente, limpo, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo.  

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.25a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.25b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 13,6000 

5.1.26. ITEM 26 - Carne suína (pernil sem osso) fresca, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida, com cor e odor característico do produto. A carne deve ser embalada em 
saco plástico transparente, limpo, resistente, que garanta integridade do produto até o 
momento do consumo. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.26a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.26b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 12,8500 

5.1.27. ITEM 27 - Cebola compacta e firme, com casca lustrosa, sem lesões de origem 
física, apodrecimento ou perfurações e cortes. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.27a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.27b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,2900 

5.1.28. ITEM 28 - Cebolinha verde de 1ª qualidade, fresca (Maço). 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.28a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.28b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 07.147.039/0001-85 2,9900 
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EPP 

5.1.29. ITEM 29 - Cenoura média com casca lisa, firme e lustrosa, sem manchas, sem 
sinais de apodrecimento, perfurações e cortes. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.29a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.29b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,1900 

5.1.30. ITEM 30 - Chuchu, com casca firme, sem lesões de origem física, apodrecimento 
ou perfurações e cortes. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.30a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.30b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,6900 
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5.1.31. ITEM 31 - Couve folhas de padrão médio, em maços, firmes, sem manchas ou 
danos mecânicos, sem larvas e parasitas (Maço). 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.31a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.31b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,8500 

5.1.32. ITEM 32 - Doce de leite pastoso, embalagem de 800 g, contendo informações do 
fabricante, tabela nutricional, data de fabricação, lote. Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.32a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.32b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 8,9900 

5.1.33. ITEM 33 - Coco ralado produto de boa qualidade, desidratado e parcialmente 
desengordurado, sem adição de açúcar, isento de subtâncias estranhas em sua 
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composição, com embalagem de 100g, com registro no ministério da saúde, data de 
empacotamento e prazo de validade aparente. Validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Referência: Socôco, Ducôco, Mais côco, similar ou melhor qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.33a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.33b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,8500 

5.1.34. ITEM 34 - Extrato de tomate concentrado em lata integra de 340 gr com 
resistência firme de polpa de tomate concentrada, deverá constar data de fabricação e 
data de validade. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. Referência: Elefante, 
Heiniz, Goialli, similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.34a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.34b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,4900 
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5.1.35. ITEM 35 - Farinha de mandioca tipo biju- caseira, fabricada a partir de matérias 
prima limpas, isentos de matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas. 
Embalagem integra de 500 grs. Na embalagem deverá conter dados do fabricante, 
registro do órgão de fiscalização, data de fabricação, validade e número de lote do 
produto. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.35a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.35b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 4,2500 

5.1.36. ITEM 36 - Farinha de trigo tipo I, enriquecida com ácido fólico e ferro, 
embalagem de 1 kg, contendo tabela nutricional, data de fabricação, número de lote. 
Validade mínima de 12 meses da data de entrega. Referencia: Cristal, Dona Benta, 
Emegê, similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.36a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.36b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,3500 

5.1.37. ITEM 37 - Feijão Carioca tipo I ‘ in natura ’ – pct de 1 kg, validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega, grãos de tamanhos e formas naturais, limpos, secos, 
isentos de matéria terrosa e parasitas, embalagem contendo data de fabricação, data de 
validade e número do lote do produto. Referencia: Barão, Cristal, Combrasil, similar, 
ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.37a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.37b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,4900 

5.1.38. ITEM 38 - Fermento em pó biológico seco, (fermento para uso na fabricação de 
pães, roscas, tortas), envelopes de 10 gr. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.38a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.38b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 0,8900 

5.1.39. ITEM 39 - Fermento em pó químico, embalagem de 250gr contendo tabela 
nutricional, data de fabricação, validade e número do lote. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data da entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.39a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.39b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 4,9900 

5.1.40. ITEM 40 - Frango (coxa e sobrecoxa) resfriado de 1ª qualidade, com cor e odor 
característico da espécie. A carne deve ser embalada em saco plástico transparente, 
limpo, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, 
data de empacotamento e validade visível na embalagem. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.40a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.40b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 5,6200 

5.1.41. ITEM 41 - Frango (Peito sem osso) resfriado de 1ª qualidade, com cor e odor 
característico da espécie. A carne deve ser embalado em saco plástico transparente, 
limpo, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, 
data de empacotamento e validade visível na embalagem. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.41a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.41b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 9,4600 

5.1.42. ITEM 42 - Fubá tipo mimoso, embalagem de 500 gr, isentos de parasitas, 
embalagem contendo data de fabricação, número do lote validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.42a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.42b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 0,9500 

5.1.43. ITEM 43 - Gelatina, sabores variados 35 gr contendo data de fabricação. 
Referencia: Sol, Dr. Oetker, Fleischmann, similar ou de melhor qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.43a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.43b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 0,7900 

5.1.44. ITEM 44 - Goiabada, embalagem contendo no mínimo 1 kg, contendo tabela 
nutricional, data de fabricação, lote e validade, data mínima de 06 meses na data de 
entrega. Referência: Fritz-frida, Qualitá, Predileta, similar ou melhor qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.44a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.44b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 07.147.039/0001-85 5,9900 
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EPP 

5.1.45. ITEM 45 - Laranja Pera padrão médio, madura, com casca lisa e caldo, integra 
sem sinais de apodrecimentos ou danos mecânicos. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.45a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.45b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,9900 

5.1.46. ITEM 46 - Leite de soja original, com combinação da protéina da soja com 0% 
lactose e 0% colesterol. Fonte de minerais cálcio, zinco e das vitaminas, A B2 B6 B12 C 
D E e ácido fólico. Ades, Soy, Batavo similar ou melhor qualidade. Embalagem tetrapak 
contendo 1 litro. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.46a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.46b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 07.147.039/0001-85 6,6100 
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EPP 

5.1.47. ITEM 47 - Leite Integral, de 1 litro, embalagem Tetra Pak, contendo data de 
fabricação e validade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.47a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.47b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,5000 

5.1.48. ITEM 48 - Leite sem Lactose, de 1 litro, embalagem Tetra Pak, contendo data de 
fabricação, numero de lote e validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.48a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.48b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,7900 
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5.1.49. ITEM 49 - Limão Taiti, casca lisa, sem sinais de apodrecimento ou danos 
mecânicos. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.49a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.49b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,4900 

5.1.50. ITEM 50 - Lingüiça de Frango fresca, resfriada a base de carne de frango 
temperada, sem a presença de pimenta, acondicionada em embalagem adequada, com 
informações do fabricante, e registro no órgão competente -  (SIF OU SIM), com data de 
validade superior a 30 dias a partir da data de entrega do produto. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.50a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.50b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 11,8500 
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5.1.51. ITEM 51 - Maçã Fuji, com casca lisa integra, sem sinais de apodrecimentos ou 
danos mecânicos. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.51a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.51b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 4,8900 

5.1.52. ITEM 52 - Macarrão p/ lasanha, , a base de trigo, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, com ovos. Embalagem plástica resistente e transparente, com capacidade para 
500 gr do produto, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição 
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. Referência: Emgê, Barilla, Petybon, similar ou melhor qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.52a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.52b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 4,9000 
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5.1.53. ITEM 53 - Macarrão tipo Espaguete, a base de trigo, enriquecido com ferro e 
ácido fólico, com ovos. Embalagem plástica resistente e transparente, com capacidade 
para 500 gr do produto, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição 
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. Referência: Emgê, Barilla, Petybon, similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.53a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.53b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,5800 

5.1.54. ITEM 54 - Macarrão tipo Padre Nosso, a base de trigo, enriquecido com ferro e 
ácido fólico, com ovos. Embalagem plástica resistente e transparente, com 500 gr do 
produto, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, 
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da data de 
entrega. Referência: Emegê, Barilla, Petybon similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.54a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.54b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 



 
 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA 

GESTÃO 2017/2020 
 

53 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,6000 

5.1.55. ITEM 55 - Mamão formosa com casca firme, sem rachaduras, partes escuras, 
sem sinais de apodrecimentos ou danos mecânicos. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.55a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.55b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,1900 

5.1.56. ITEM 56 - Mandioca descascada, pacote de 1 kg, limpa e sem manchas, 
congeladas, de 1ª qualidade. Que contenham especificados o local de origem do produto, 
peso, data de embalagem e data de vencimento maior que 6 meses a partir da data de 
entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.56a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.56b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,4000 

5.1.57. ITEM 57 - Manteiga de leite de 1º qualidade com sal, em embalagem de 500 gr, 
com data de fabricação, numero de lote e vencimento superior a 6 meses a partir da data 
de entrega. Referencia: Piracanjuba, Itambé, Compleite, similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.57a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.57b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 16,9000 

5.1.58. ITEM 58 - Margarina vegetal com sal, alimento resultante da emulsão estável de 
óleos e/ou gorduras vegetais comestíveis com o leite, contendo no mínimo 65% de 
lipídios. Deverá estar acondicionado em pote de 500 gr, contendo tabela nutricional, 
data de fabricação, validade e nº de lote. Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega. Referência: Qualy, Delicia, Claybom, similar, ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.58a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.58b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,7900 

5.1.59. ITEM 59 - Melancia deve apresentar casca firme, lustrosa e sem manchas 
escuras, sem lesões de origem física, perfurações e cortes. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.59a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.59b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,1900 

5.1.60. ITEM 60 - Milho de canjica tipo I, embalagem de 500 gr, validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega, grãos de tamanhos e formas naturais, limpos, secos, 
isentos de parasitas, embalagem contendo data de fabricação e número do lote do 
produto. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.60a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.60b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,2900 

5.1.61. ITEM 61 - Milho Verde tipo espiga, de 1ª qualidade, fresco, sem casca, embalado 
com informações de procedência do produtor, sem partes escuras e sinais de 
apodrecimentos ou danos mecânicos.(Bandeja com 5 unidades). 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.61a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.61b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,9900 

5.1.62. ITEM 62 - Óleo de soja refinado, embalagem transparente, 900 ml, contendo 
informações do fabricante, data de fabricação, validade. Isento de substancias estranhas 
a sua composição, aspecto límpido e sem impurezas a 25° C. Cor e odor característico. 
Validade mínima de 6 meses na data da entrega. Referência: Soya Liza, Cristal, similar, 
ou melhor, qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.62a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.62b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 
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CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,1900 

5.1.63. ITEM 63 - Ovos tipo 2, branco médio, com casca limpa, integra e sem 
deformações na embalagem deve constar data de fabricação e data de validade e 
número de lote.Validade mínima de 30 dias na data da entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.63a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.63b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 3,2900 

5.1.64. ITEM 64 - Pão doce, do tipo pão de milho,fresco de 40 gramas 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.64a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.64b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 
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1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 10,6000 

5.1.65. ITEM 65 - Pão francês, fresco, de 50 gr. De melhor qualidade 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.65a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.65b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 8,9900 

5.1.66. ITEM 66 - Pão tipo cachorro quente, fresco, de 50 gr. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.66a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.66b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 10,3000 

5.1.67. ITEM 67 - Pimenta de cheiro verde,fresca de 1ª qualidade. 
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Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.67a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.67b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 11,0000 

5.1.68. ITEM 68 - Pimentão verde, fresco, sem sinais de apodrecimento ou danos 
mecânicos de transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.68a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.68b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,9900 

5.1.69. ITEM 69 - Polpa de fruta natural , sem conservante e corante,abores variados, 
obtido a partir das  frutas, não contendo adição de açúcar. Ausente de substâncias 
estranhas. Produto congelado. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 



 
 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA 

GESTÃO 2017/2020 
 

60 

5.1.69a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.69b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 11,9000 

5.1.70. ITEM 70 - Polvilho doce do tipo caseiro, em embalagem de 1 kg contendo 
informações do fabricante, data de fabricação e numero de lote, sem adição de fécula, 
com validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.70a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.70b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 7,4900 

5.1.71. ITEM 71 - Queijo Mussarela, Piracanjuba, Batavo, Compleite, similar ou 
melhor, qualidade. Com fatias médias, com registro no órgão competente (SIF ou SIM), 
contendo informações do fabricante, produto elaborado unicamente com leite de vaca, 
aspecto de massa semi- dura,cor branca, homogênea, levemente salgado e resfriado, 
data de fabricação e validade do produto fatiado na   data da entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 
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5.1.71a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.71b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 25,7700 

5.1.72. ITEM 72 - Queijo Tipo Minas Curado e Ralado, de 1ª qualidade, em embalagem 
de 1 kg, contendo informações do fabricante, com validade mínima de 30 dias a partir 
da data de entrega, produto elaborado unicamente com leite de vaca, em embalagem 
transparente, reforçada. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.72a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.72b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 21,9000 

5.1.73. ITEM 73 - Queijo Tipo Minas, fresco, aparência boa, peça de no mínimo 1,5 kg, 
embalagem contendo informações do fabricante com validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega, produto elaborado unicamente com leite de vaca, aspecto de 
massa semi- dura cor branca, homogênea, levemente salgado e resfriado. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 
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5.1.73a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.73b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 11,9000 

5.1.74. ITEM 74 - Rapadura pura de 500 gramas, sem nenhum adicional no produto, 
contendo data de fabricação, validade mínima de seis meses. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.74a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.74b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 4,2900 

5.1.75. ITEM 75 - Repolho verde fresco, tamanho e coloração uniforme, sem partes 
escuras, larvas ou parasitas, sinais de apodrecimentos ou danos mecânicos. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.75a. Direito Preferência 
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Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.75b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,4900 

5.1.76. ITEM 76 - Sal refinado, iodado, na embalagem de 1 kg, deve constar data de 
fabricação, validade, lote. Validade mínima de 3 meses na data da entrega. Referência: 
Cisne, Cristal, Polar, similar ou melhor qualidade. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.76a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.76b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,1600 

5.1.77. ITEM 77 - Trigo para quibe, embalagem plástica de 500gr, contendo data de 
fabricação, informações nutricionais e data de validade do produto mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.77a. Direito Preferência 
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Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.77b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 2,0900 

5.1.78. ITEM 78 - Tomate Pêra com polpa firme e intacta isento de material terroso, 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física, rachaduras e cortes. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.78a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.78b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 1,8900 

5.1.79. ITEM 79 - Tomate salada, com polpa firme e intacta, isento de material terroso, 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física, rachaduras e cortes. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.79a. Direito Preferência 
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Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.79b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 6,9000 

5.1.80. ITEM 80 - Vagem fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, sem material terroso e danos físicos oriundos do manuseio 
e transporte. 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi o 
único a apresentar propostas. 

5.1.80a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor BROTAS DISTRIBUIDORA 
LTDA - EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.1.80b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a 
fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º 
BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 
EPP 

07.147.039/0001-85 6,8900 

6. Habilitação 

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de 
habilitação das primeiras colocadas, tendo o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio facultado a 
todos interessados a verificação da documentação. Analisada a documentação o Pregoeiro(a) 
considerou:  

EMPRESA CNPJ/CPF SITUAÇÃO MOTIVO 

BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA 07.147.039/0001- Aprovado  
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- EPP 85 

7. Recursos 

Após a classificação definitiva dos vencedores, o(a) Pregoeiro(a) avisou que o licitante que 
quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente 
a sua intenção, que seria registrada no final da ata. 

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer. 

8. Encerramento de Sessão 

Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoeiro(a) da CPL encerrou a sessão, da qual, para 
constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada 
pelo(a) Pregoeiro(a) da CPL e Comissão e pelos licitantes que o quiseram.  

9. Observações 

O CNPJ da empresa participante foi consultado junto ao Portal da Transparência – 
Controladoria Geral da União – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) e junto ao Portal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, através 
do link “impedidos de licitar ou contratar com o poder público”, onde apresentou situação 
regular. Todos os envelopes foram protocolados pelo respectivo representante, no 
Departamento de Protocolos da Prefeitura e entregues a Pregoeira por servidora daquele 
departamento. Em seguida todos os envelopes contendo documentos de propostas e 
habilitação foram vistados pela Pregoeira e Equipe de Apoio e pelo licitante, os quais estavam 
devidamente lacrados. 

Foi aceito para os itens 47 o valor R$ 3,50, acima da média estimada tendo em vista às fls. 40 
do Processo, na média de preço apresentada pelo Departamento de Compras o objeto teve 
variação dos valores de R$ 2,73, R$ 3,50 e R$ 2,85. Justificando ainda que o Licitante alegou 
alta nos preços do item em questão.  

Foi aceito para os itens 48 o valor R$ 3,79, acima da média estimada tendo em vista às fls. 40 
do Processo, na média de preço apresentada pelo Departamento de Compras o objeto teve 
variação dos valores de R$ 3,49, R$ 3,90 e R$ 3,35. Justificando ainda que o Licitante alegou 
alta nos preços do item em questão. 

 
10. Adjudicação/Conclusão 

A Pregoeira adjudicou o objeto do Pregão, à Empresa  BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA., 
conforme tabelas demonstrativas anexo, detalhando itens, valor unitário e valor total. 
Concluindo pela habilitação da Empresa  BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA. 
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JAQUELINE JULIA DE CASTRO 

Pregoeira 

 

JOAQUIM BESSA DE OLIVEIRA NETO 

Membro da Equipe de Apoio 

 

 

JACQUELINE SILVA CAMPOS 

Membro da Equipe de Apoio 

 

BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

Aleir Rosa dos Santos 

Representante Legal 

 

ARQUIVO EM ODF, SALVO SEM AS DEVIDAS ASSINATURAS DA ATA ORIGINAL 
QUE ENCONTRA-SE ARQUIVADA NO PROCESSO. 


