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Ata: 10-3/2020
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 22/2020
Processo/Ano: 49/2020 Data da Licitação: 13/10/2020

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: Registro de Preços para aquisição de carnes, embutidos, frios e hortifrutigranjeiros

Fornecedor: 4993 - TIAGO FERREIRA DA SILVA MERCADO EIRELI - ME

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.13794-0 Abacaxi Perola - De 1ª Qualidade Aberta KG BOM PREÇO 2.250,0000  5,9800  13.455,00

tamanho grande, cor e formato 
uniforme, com polpa intacta e firme, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 
Acondicionado em embalagens 
apropriado para o transporte.

04.13801-0 Limão - De ótima Qualidade, compacta Aberta KG TAITI 900,0000  7,3000  6.570,00
e fresca e firme isenta de sujidades, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida e 
acondicionada em sacos de 20kg.

04.16093-0 Carne Seca/ Charque;  Carne Bovina Aberta KG FRIGOL 1.080,0000  39,4500  42.606,00
de primeira qualidade, limpa sem Osso,
sem pele, pouca gordura, sem 
pelancas, peças embaladas á vácuo, 
resfriadas, isentas de aditivos  
substancias estranhas Inspecionadas 
pelo ministério da agricultura. 
Acomodadas em caixas de papelão em 
perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. Respeitando 
atenciosamente a temperaturas 
exigida pela ANVISA

04.16251-0 Abacate - Formato piriforme, com Aberta KG LUNHANI 270,0000  6,7700  1.827,90
casca verde e polpa amarela; devendo 
o lote apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; não 
apresentar defeitos, como: podridão, 
passado, ferido, queimado de sol 
grave; defeito de casca grave ou 
danificação por praga. Acondicionado 
em embalagens e caixas apropriadas 
para o transporte.

04.16253-0 Abóbora Paulista/Paulistinha - Aberta KG BOM PREÇO 315,0000  4,4000  1.386,00
Tamanho regular de Primeira 
Qualidade Sem Cortes; produto 
fresco; deverá apresentar odor 
agradável, formato cilíndrico, casca 
fina, lisa e de coloração creme 
c/estrias verdes e polpa creme 
alaranjada; devendo o lote apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos 
ferimento, manchado ou podridão.

04.16256-0 Banana Maçã - Tamanho regular de 1ª Aberta KG BOM PREÇO 900,0000  5,5000  4.950,00
Qualidade em pencas, tamanho e 
coloração uniforme; casca c/ coloração 
amarelo, e espessura grossa, 
coloração da polpa: branca, sendo 
esta firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos. Odor 
característico. O lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar 
defeitos como: passada, dano por 
praga, podridão e ferimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO Exercício: 2020
4rtecnologia ANEXO ÚNICO Páginas: 6

04.16259-0 Beterraba - Formato globular; casca Aberta KG BOM PREÇO 810,0000  4,6900  3.798,90
com coloração vermelho arroxeado; o 
lote devera apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
cor; não apresentar os defeitos: 
podridão, passado, murcho e 
ferimento. Tamanho regular de 1ª 
qualidade, fresca compacta e firme, 
isenta de sujidades, tamanho e 
coloração uniforme. Acondicionadas 
em sacos de 10 kg.

04.16262-0 Cenoura - Tamanho regular de 1ª Aberta KG BOM PREÇO 1.800,0000  4,3900  7.902,00
Qualidade, fresca, tamanho regular de
1ª Qualidade compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
sem perfurações e cortes casca com 
coloração alaranjada escura, textura 
lisa; formato cilíndrico e coração pouco 
evidente; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho, e 
cor; não apresentar os defeitos: 
podridão, dano por praga, murcho, 
ferimento; ombro verde ou roxo, 
lenhoso, deformação grave, ou 
quebrado. Acondicionadas em caixas 
próprias para o transporte.

04.16267-0 Maçã Nacional - Tamanho regular de Aberta KG GALA 4.050,0000  8,3000  33.615,00
1ª Qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta; 
devendo ser bem desenvolvida sem 
danos físicos e mecânico. 
Acondicionadas em caixas próprias 
para o transporte, sem que haja 
danos na sua parte externa.

04.16268-0 Mamão Formosa - Tamanho regular de Aberta KG BURITI 657,0000  3,6900  2.424,33
1ª Qualidade aspecto: globoso, misto, 
verdes e maduros; cor própria, 
classificada como fruta com polpa firme 
e intacta, isenta de rachaduras e livres 
de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física. Acondicionado em 
embalagem apropriado para o 
transporte.

04.16274-0 Poncã/Tangerina/Ponkan - De ótima Aberta KG NACIONAL 1.350,0000  5,6000  7.560,00
Qualidade, compacta, fresca e firme; 
isenta de sujidades; Formato 
Arredondado com Achatamento Nos 
Polos, Casca Fina e Solta; Com 
Coloração Laranja; Sabor Doce 
Acidulado e Presença de Muitas 
Sementes; o Lote Deverá Apresentar 
Homogeneidade Visual de Tamanho e 
cor; Não Apresentar Os Defeitos: 
Podridão, Passado, Imaturo, 
Ferimento e Dano Por Praga; devendo 
ser bem desenvolvida. Deve ser 
acondicionada em embalagem 
apropriada.

04.16280-0 Carne em Cubos - Cubos tamanho Aberta KG ACÉM 3.150,0000  20,9000  65.835,00
médio de 3x3x3cm, resfriada ou 
fresca, transportada e conservada a 
temperatura não superior a 7ºc; com 
cor, sabor e odor próprios, firme, sem 
manchas esverdeada, consistente e 
não pegajosa; devendo apresentar-se 
livre de parasitas e de qualquer 
substancia contaminante que possa 
alterá-la; ou encobrir alguma 
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alteração; Aspecto próprio da espécie 
- não amolecida. Acondicionada em 
embalagens plásticas atóxicas 
transparentes resistentes, grampeada 
mecanicamente. Devidamente rotulado 
em acordo com a legislação vigente. 
Respeitando atenciosamente as 
temperaturas exigidas pela ANVISA.

04.16287-0 Linguiça Toscana - Produto de 1ª Aberta KG AURORA 1.350,0000  17,9000  24.165,00
Qualidade (porção de 50g - 1 
unidade). Resfriada; transportada e 
conservada a uma temperatura entre 
4 e 8°c; composta de carne suína 
adicionada de gordura suína, 
condimentos e outros ingredientes 
permitidos; embalagem primaria 
flexível; embalagem secundaria: caixa 
de papelão reforçado. Respeitando 
sempre a temperatura, que não haja 
embalagens violadas e validade 
estabelecida pelo órgão de controle de 
segurança alimentar (ANVISA).

04.16292-0 Mortadela Fatiada - Produto de 1ª Aberta KG MARBA 900,0000  15,9900  14.391,00
Qualidade. Composta da mistura de 
carnes bovina, suína e ave, gordura; 
amido, proteína de soja, sal, soro de 
leite, especiarias, aromas, corante e 
outros ingredientes; apresentando no 
máximo 65% de umidade; isenta de 
sujidades e outras substancias 
estranhas, embalagem primaria de 
plástico transparente, atóxico e 
inviolável. Devem constar as 
informações sobre rotulagem conforme 
legislação de alimentos atual. Todas as 
informações impressas na embalagem 
devem estar dispostas de forma clara 
e indeléveis. Cumprir todas as normas 
exigidas pelo órgão de controle de 
segurança alimentar ANVISA.

04.13794-0 Abacaxi Perola - De 1ª Qualidade Reservada KG BOM PREÇO 250,0000  5,9800  1.495,00
tamanho grande, cor e formato 
uniforme, com polpa intacta e firme, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 
Acondicionado em embalagens 
apropriado para o transporte.

04.13801-0 Limão - De ótima Qualidade, compacta Reservada KG TAITI 100,0000  7,3000  730,00
e fresca e firme isenta de sujidades, 
tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida e 
acondicionada em sacos de 20kg.

04.16093-0 Carne Seca/ Charque;  Carne Bovina Reservada KG FRIGOL 120,0000  39,4500  4.734,00
de primeira qualidade, limpa sem Osso,
sem pele, pouca gordura, sem 
pelancas, peças embaladas á vácuo, 
resfriadas, isentas de aditivos  
substancias estranhas Inspecionadas 
pelo ministério da agricultura. 
Acomodadas em caixas de papelão em 
perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. Respeitando 
atenciosamente a temperaturas 
exigida pela ANVISA

04.16251-0 Abacate - Formato piriforme, com Reservada KG LUNHANI 30,0000  6,7700  203,10
casca verde e polpa amarela; devendo 
o lote apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; não 
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apresentar defeitos, como: podridão, 
passado, ferido, queimado de sol 
grave; defeito de casca grave ou 
danificação por praga. Acondicionado 
em embalagens e caixas apropriadas 
para o transporte.

04.16253-0 Abóbora Paulista/Paulistinha - Reservada KG BOM PREÇO 35,0000  4,4000  154,00
Tamanho regular de Primeira 
Qualidade Sem Cortes; produto 
fresco; deverá apresentar odor 
agradável, formato cilíndrico, casca 
fina, lisa e de coloração creme 
c/estrias verdes e polpa creme 
alaranjada; devendo o lote apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos 
ferimento, manchado ou podridão.

04.16256-0 Banana Maçã - Tamanho regular de 1ª Reservada KG BOM PREÇO 100,0000  5,5000  550,00
Qualidade em pencas, tamanho e 
coloração uniforme; casca c/ coloração 
amarelo, e espessura grossa, 
coloração da polpa: branca, sendo 
esta firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos. Odor 
característico. O lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar 
defeitos como: passada, dano por 
praga, podridão e ferimento.

04.16259-0 Beterraba - Formato globular; casca Reservada KG BOM PREÇO 90,0000  4,6900  422,10
com coloração vermelho arroxeado; o 
lote devera apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
cor; não apresentar os defeitos: 
podridão, passado, murcho e 
ferimento. Tamanho regular de 1ª 
qualidade, fresca compacta e firme, 
isenta de sujidades, tamanho e 
coloração uniforme. Acondicionadas 
em sacos de 10 kg.

04.16262-0 Cenoura - Tamanho regular de 1ª Reservada KG BOM PREÇO 200,0000  4,3900  878,00
Qualidade, fresca, tamanho regular de
1ª Qualidade compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
sem perfurações e cortes casca com 
coloração alaranjada escura, textura 
lisa; formato cilíndrico e coração pouco 
evidente; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho, e 
cor; não apresentar os defeitos: 
podridão, dano por praga, murcho, 
ferimento; ombro verde ou roxo, 
lenhoso, deformação grave, ou 
quebrado. Acondicionadas em caixas 
próprias para o transporte.

04.16267-0 Maçã Nacional - Tamanho regular de Reservada KG GALA 450,0000  8,3000  3.735,00
1ª Qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta; 
devendo ser bem desenvolvida sem 
danos físicos e mecânico. 
Acondicionadas em caixas próprias 
para o transporte, sem que haja 
danos na sua parte externa.

04.16268-0 Mamão Formosa - Tamanho regular de Reservada KG BURITI 73,0000  3,6900  269,37
1ª Qualidade aspecto: globoso, misto, 
verdes e maduros; cor própria, 
classificada como fruta com polpa firme 
e intacta, isenta de rachaduras e livres 
de resíduos de fertilizantes, sujidades,
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parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física. Acondicionado em 
embalagem apropriado para o 
transporte.

04.16274-0 Poncã/Tangerina/Ponkan - De ótima Reservada KG NACIONAL 150,0000  5,6000  840,00
Qualidade, compacta, fresca e firme; 
isenta de sujidades; Formato 
Arredondado com Achatamento Nos 
Polos, Casca Fina e Solta; Com 
Coloração Laranja; Sabor Doce 
Acidulado e Presença de Muitas 
Sementes; o Lote Deverá Apresentar 
Homogeneidade Visual de Tamanho e 
cor; Não Apresentar Os Defeitos: 
Podridão, Passado, Imaturo, 
Ferimento e Dano Por Praga; devendo 
ser bem desenvolvida. Deve ser 
acondicionada em embalagem 
apropriada.

04.16280-0 Carne em Cubos - Cubos tamanho Reservada KG ACÉM 350,0000  20,9000  7.315,00
médio de 3x3x3cm, resfriada ou 
fresca, transportada e conservada a 
temperatura não superior a 7ºc; com 
cor, sabor e odor próprios, firme, sem 
manchas esverdeada, consistente e 
não pegajosa; devendo apresentar-se 
livre de parasitas e de qualquer 
substancia contaminante que possa 
alterá-la; ou encobrir alguma 
alteração; Aspecto próprio da espécie 
- não amolecida. Acondicionada em 
embalagens plásticas atóxicas 
transparentes resistentes, grampeada 
mecanicamente. Devidamente rotulado 
em acordo com a legislação vigente. 
Respeitando atenciosamente as 
temperaturas exigidas pela ANVISA.

04.16287-0 Linguiça Toscana - Produto de 1ª Reservada KG AURORA 150,0000  17,9000  2.685,00
Qualidade (porção de 50g - 1 
unidade). Resfriada; transportada e 
conservada a uma temperatura entre 
4 e 8°c; composta de carne suína 
adicionada de gordura suína, 
condimentos e outros ingredientes 
permitidos; embalagem primaria 
flexível; embalagem secundaria: caixa 
de papelão reforçado. Respeitando 
sempre a temperatura, que não haja 
embalagens violadas e validade 
estabelecida pelo órgão de controle de 
segurança alimentar (ANVISA).

04.16292-0 Mortadela Fatiada - Produto de 1ª Reservada KG MARBA 100,0000  15,9900  1.599,00
Qualidade. Composta da mistura de 
carnes bovina, suína e ave, gordura; 
amido, proteína de soja, sal, soro de 
leite, especiarias, aromas, corante e 
outros ingredientes; apresentando no 
máximo 65% de umidade; isenta de 
sujidades e outras substancias 
estranhas, embalagem primaria de 
plástico transparente, atóxico e 
inviolável. Devem constar as 
informações sobre rotulagem conforme 
legislação de alimentos atual. Todas as 
informações impressas na embalagem 
devem estar dispostas de forma clara 
e indeléveis. Cumprir todas as normas 
exigidas pelo órgão de controle de 
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segurança alimentar ANVISA.

Valor Total do Fornecedor:  256.095,70

TACIBA, 16 de Outubro de 2020.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________

TIAGO FERREIRA DA SILVA MERCADO EIRELI - ME 

Tiago Ferreira da Silva

Detentora da Ata


