
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
Sistema CECAM

Data: 10/10/2019 17:15

Relação dos Vencedores do Pregão Sistema CECAM

PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 3/2019   - Processo nº: 71/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento futuro e parcelado de materiais de copa. cozinha e Gêneros Alimentícios conforme as 

necessidades da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

COTA PRINCIPAL

Seq. Código Descrição U.M. Qtde Marca Vl. Unitário Total

1519 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS LTDA. ME  08.704.870/0001-53

003 024.00006 KL 3.800,0000 2,5000 9.500,00GUARANIAçúcar, refinado especial, composição origem vegetal cana de 
açúcar, isento de impurezas purificado por processo tecnológico 
adequado; isento de fermentações de matéria terrosa, de 
parasitos e detrito

001 024.00007 LT 1.050,0000 7,5000 7.875,00NESTLÉAchocolatado em pó - lata 400grs., sabor chocolate, prazo de 
validade mínima de 10 meses da data de entrega, 
caracteriísticas adicionais instantâneo, vitaminado, com açucar, 
cacau em pó, maltodextrin

014 024.00010 Pc500 4.000,0000 8,0000 32.000,00PACAEMBUCafé tradicional, embalagem 500grs.  tipo torrado e moído, 
embalado à vácuo, de 1ª qualidade, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso, com 
selo de pureza e laudo de

049 024.00014 L 3.360,0000 3,0000 10.080,00LIDERLeite uht/uat 1 litro, integral, teor de matéria gorda mínimo de 
3%, embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa 
cartonada aluminizada, acondicionada em caixa de papelão 
reforçado, e suas condiç

050 024.00016 PT 500 720,0000 3,7000 2.664,00CLAYBOMMargarina 500 gramas - composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, 
15.000 u.i de vitamina "a" por kg, estabilizantes: mono e 
diglicerídeos de á

064 024.00018 L 1.044,0000 3,9900 4.165,56MARATASuco,  1L, apresentação em caixa confeccionada em papelão 
padrão Tetra-Pak ou similar, de 01 litro, com lacre e tampa de 
material plástico ou similar, atóxico, sabor manga, tipo 
concentrado, caracterí

065 024.00019 L 1.044,0000 3,9900 4.165,56MARATASuco, 1L,  apresentação em  caixa confeccionada em papelão 
padrão Tetra-Pak ou similar, de 01 litro, com lacre e tampa de 
material plástico ou similar, atóxico, sabor uva, tipo 
concentrado, caracterís

066 024.00020 L 1.044,0000 3,9900 4.165,56MARATASuco, 1L,  apresentação em caixa confeccionada em papelão 
padrão Tetra-Pak ou similar, de 01 litro, com lacre e tampa de 
material plástico ou similar, atóxico, sabor cajú, tipo 
concentrado, caracte

067 024.00021 L 1.044,0000 3,9900 4.165,56MARATASuco, 1L,  apresentação em caixa confeccionada em papelão 
padrão Tetra-Pak ou similar, de 01 litro, com lacre e tampa de 
material plástico ou similar, atóxico, sabor abacaxí, tipo 
concentrado, caracte
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068 024.00022 L 1.044,0000 3,9900 4.165,56MARATASuco, 1L,  apresentação em caixa confeccionada em papelão 
padrão Tetra-Pak ou similar, de 01 litro, com lacre e tampa de 
material plástico ou similar, atóxico, sabor laranja tipo 
concentrado, caracter

82.946,8000

1954 - CERTAME COMERCIAL - EIRELI  08.070.275/0001-03

069 022.00028 UN 6,0000 58,0000 348,00COOK HOMESuporte de parede triplo,  para papel toalha, papel filme de PVC, 
papel aluminio, cor branca, material plástico, resistente a 
impactos e o tempo não afeta suas propriedades.

015 022.00038 UN 4,0000 31,0000 124,00BIOPRATIKACaixa organizadora de plástico, transparente, capacidade de 10 
litros, e  dimensão aprox. de 12x28x41cm .

062 022.00046 UN 36,0000 30,0000 1.080,00JSMSaboneteira de reservatório (dispenser de sabonete líquido/gel 
de  parede), para reposição manual de sabonete líquido, 
fabricada em  ABS de alto impacto cor fumê, tampa e botão na 
cor creme/branco  ou

051 022.00063 PCT 50,0000 9,8300 491,50MEXABEMMexedor de bebidas, para café e drink, aproximadamente 11cm 
de comprimento, acondicionado em pacote com 500 unidades.

019 022.00064 UN 60,0000 50,0000 3.000,00JSNCesto para lixo com pedal  em plástico, branco de 1ª linha, 
capacidade mínima para 12 litros

058 022.00067 UN 30,0000 34,0000 1.020,00JSMPorta papel toalha (dispenser) para papel toalha interfolha, na 
cor branca, plástico.

011 022.00069 UN 12,0000 23,0000 276,00SUPERCRONBandeja plastica média
027 022.00072 C.2500 200,0000 180,0000 36.000,00COPPAPA BIOCopo plástico descartável, capacidade para 180 ml, massa 

mínima de cada copo de 1,62 gramas, confeccionado em 
polipropileno, biodegradável, isento de deformações, bordas 
afiadas e sujidades. Fabricaçã

028 022.00073 C 5000 70,0000 168,0000 11.760,00COPPAPA BIOCopo plástico descartável, capacidade para 50 ml, massa 
mínima de cada copo de 0,75 gramas, confeccionado em 
polipropileno, biodegradável, isento de deformações, bordas 
afiadas e sujidades. Fabricação

043 022.00075 UN 5.200,0000 5,6500 29.380,00SCOTTGuardanapo de papel, folha dupla, material 100% celulose, cor 
branca; medindo aproximadamente: 24cm de largura x 22cm de 
comprimento; Características adicionais: acondicionamento em 
pacotes contendo 5
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044 022.00076 UN 1.800,0000 7,5000 13.500,00SCOTTGuardanapo de papel, folha dupla, material 100% celulose, cor 
branca; medindo aproximadamente: 33cm de largura x 32cm de 
comprimento; Características adicionais: acondicionamento em 
pacotes contendo 5

054 022.00077 Pc 2 300,0000 6,0000 1.800,00NATUREZAPapel toalha para cozinha com 2 rolos de 20cmX 22cm, com 50 
folhas duplas cada

053 022.00079 UN 36,0000 9,5000 342,00LIFE CLEANPapel alumínio, medindo 0,45cmx7,5m, espessura  de 0,011 
micras, apresentado em rolo, embalagem  apropriada contendo 
código de barras e dados do  fabricante.

99.121,50

Total 182.068,30
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