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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Escola Superior

Pregão Eletrônico   Nº 00025/2019(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

3 GARRAFÃO Unidade 2100 R$ 9,7800 R$ 6,2800 R$ 13.188,0000
Marca: Hydrate
Fabricante: Calevi Mineradora e Comércio LDTA
Modelo / Versão: 500 ml SEM gás
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água mineral sem gás em garrafas de 500 ml (Pacote com 12 garrafas), conforme
determina a Lei Complementar n. 123/2006. Pacote com 12 garrafas de 500ml, totalmente transparente, resistente a impacto,
descartável, com rótulo de identificação do produto padrão aprovado pelo DNMP (Portaria n° 470, de 24 de novembro de 1999),
devidamente embalado (no máximo 30 dias antes da data de entrega) e higienizados, constando em suas embalagens individuais, de
forma legível, a data de envasamento e de validade do produto de, no mínimo, 3 (três) meses, a contar da data de entrega

4 GARRAFÃO Unidade 2000 R$ 17,4900 R$ 7,5000 R$ 15.000,0000
Marca: Hydrate
Fabricante: Calevi Mineradora e Comércio LDTA
Modelo / Versão: 500 ml COM gás
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água mineral com gás em garrafas de 500 ml (Pacote com 12 garrafas), conforme
determina a Lei Complementar n. 123/2006. Pacote com 12 garrafas de 500ml, totalmente transparente, resistente a impacto,
descartável, com rótulo de identificação do produto padrão aprovado pelo DNMP (Portaria n° 470, de 24 de novembro de 1999),
devidamente embalado (no máximo 30 dias antes da data de entrega) e higienizados, constando em suas embalagens individuais, de
forma legível, a data de envasamento e de validade do produto de, no mínimo, 3 (três) meses, a contar da data de entrega

Total do Fornecedor: R$ 28.188,0000
 

10.934.430/0001-34 - AGUA MINERAL BONJOUR LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 GARRAFÃO Unidade 8775 R$ 10,5000 R$ 4,5000 R$ 39.487,5000
Marca: Bonjour
Fabricante: Água Mineral Bonjour Ltda ME
Modelo / Versão: Garrafão 20 litros
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água Mineral Natural Fluoretada e Hipotermal na fonte, sem gás, própria para consumo
humano, procedência nacional, com validade de 12 meses, envasada em garrafões plásticos de 20 litros, fornecidos em regime de
comodato, com processo de fabricação regido pelas normas ABNT, específicos para envase de água mineral, fornecidos dentro do
prazo de validade gravado em seu fundo, apresentando-se devidamente limpos e higienizados, com lacre de segurança inviolável na
tampa, rótulo contendo a composição química e todos os demais dados do produto, de acordo com as normas e aprovado pelo DNPM
(Portaria MME nº 470 de 24/11/1999), Ministério da Saúde e seus órgãos controladores.

2 GARRAFÃO Unidade 2925 R$ 10,5000 R$ 4,5000 R$ 13.162,5000
Marca: Bonjour
Fabricante: Água Mineral Bonjour Ltda ME
Modelo / Versão: Garrafão 20 litros
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água Mineral Natural Fluoretada e Hipotermal na fonte, sem gás, própria para consumo
humano, procedência nacional, com validade de 12 meses, envasada em garrafões plásticos de 20 litros, fornecidos em regime de
comodato, com processo de fabricação regido pelas normas ABNT, específicos para envase de água mineral, fornecidos dentro do
prazo de validade gravado em seu fundo, apresentando-se devidamente limpos e higienizados, com lacre de segurança inviolável na
tampa, rótulo contendo a composição química e todos os demais dados do produto, de acordo com as normas e aprovado pelo DNPM
(Portaria MME nº 470 de 24/11/1999), Ministério da Saúde e seus órgãos controladores.

Total do Fornecedor: R$ 52.650,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 80.838,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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