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Ata: 10-2/2020
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: 4123 - MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS - ME

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16255-0 Alho - Tipo extra - O produto deverá Aberta KG KITANO 540,0000  32,8200  17.722,80

apresentar coloração do catafilo 
externo branco c/ listras roxas; A 
coloração da película do bulbilho 
branca; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos:
brotado, chocho, podridão, murcho, 
ferimento; passado ou quebrado 
grave (ausência de mais de 50% dos 
bulbilhos), e nem machucados, 
perfurado, muito maduro, e nem muito 
verde. O produto deve estar intacto, 
embalados de acordo com a solicitação 
em sacos de 5 kg. Na nota fiscal 
deverão constar as seguintes 
informações: o número da empresa 
credenciada que emitiu o certificado de 
classificação vegetal do produto 
(número do lote tem que estar 
relacionado na embalagem), o tipo e a 
marca do produto.

04.16258-0 Batata Inglesa - Tamanho regular de Aberta KG SUGANO 4.500,0000  5,8500  26.325,00
Primeira Qualidade Sem Cortes; 
produtos frescos e com grau de 
maturação intermediaria, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme de 1ª qualidade, 
sem lesões de origem, sem 
rachaduras, sem danos físicos e 
mecânicos.

04.16260-0 Caqui - Tamanho regular de 1ª Aberta KG SUGANO 180,0000  8,2500  1.485,00
Qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos. 
Apresentando formato achatado, 
casca com coloração vermelha; polpa 
com coloração amarelo parda e 
textura mole; o lote devera 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar 
os defeitos: podridão, ferimento, 
imaturo ou passado. Acondicionados 
em caixas próprias para o transporte 
sem que haja danos na fruta.

04.16266-0 Laranja Pera - Formato esférico, casca Aberta KG SUGANO 4.500,0000  2,8700  12.915,00
com coloração verde alaranjada; 
textura levemente áspera e ausência 
de umbigo; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos:
podridão, dano por praga, ferimento; 
murcho e imaturo.

04.16271-0 Melancia - De 1ª Qualidade aspecto Aberta KG SUGANO 1.674,0000  2,8900  4.837,86
globoso, cor própria, classificada como 
fruta com polpa firme e intacta, media 
(com peso unitário variando de 7 a 10 
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kg); com polpa vermelha e presença 
de sementes; devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e cor; não apresentar 
defeitos como podridão, passado, 
amassado, ferido, oco, imaturo, 
queimado de sol grave, com virose; 
deformação grave ou polpa branca; 
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.

04.16279-0 Bife - Cor, sabor e odor próprios, Aberta KG CRUZ E PONTES 2.700,0000  28,9800  78.246,00
firme, consistente, e não pegajosa; 
devendo apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substancia 
contaminante que possa altera-la; ou 
encobrir alguma alteração; isenta de 
sujidades e outros materiais 
estranhos. Corte - de 1 a 5 cm, sendo 
carne de 1ª sem sofrer congelamento 
apenas resfriada e acondicionada em 
embalagens plásticas atóxicas 
transparentes, resistentes, e 
grampeadas mecanicamente. 
Devidamente rotulado em acordo com 
a legislação vigente. Respeitando 
atenciosamente a temperatura exigida 
pela ANVISA.

04.16283-0 Coxa e Sobrecoxa - Produto de 1ª Aberta KG NUTRIBEM 4.500,0000  9,9900  44.955,00
Qualidade, tamanho médio e 
padronizado e congelado.  Com cor, 
sabor e odor próprios, firme, 
consistente e não pegajosa; devendo 
apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substancia contaminante que 
possa alterá-la, ou encobrir alguma 
alteração; embalagem primaria 
plástica, atóxica e apropriada para 
alimentos. Respeitando 
atenciosamente as temperaturas 
exigidas pela ANVISA

04.16288-0 Peito de Frango - Carne de frango, Aberta KG NUTRIBEM 4.320,0000  12,9700  56.030,40
produto de 1ª qualidade sem osso e 
sem pele, com no máximo 9% de 
gordura, congelado; transportada e 
conservada a temperatura de -18ºc; 
com cor, sabor e odor próprios, firme, 
consistente e não pegajosa; devendo 
apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substancia contaminante; 
que possa altera-la ou encobrir alguma 
alteração; embalagem primaria 
plástica, atóxica e apropriada para 
alimentos.

04.16289-0 Pernil Sem Osso - Pernil suíno de Aberta KG CRUZ E PONTES 1.800,0000  17,3900  31.302,00
primeira qualidade, sem osso e sem 
pele, pouca gordura. Isentas de 
aditivos, ou substancias estranhas. 
Com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; devendo apresentar-se livre 
de ossos, nódulo, cartilagens; 
coágulos e de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar ou 
encobrir alguma alteração; embalagem 
primaria plástica transparente, 
resistente e devidamente fechada; 
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Inspecionado pelo ministério da 
agricultura. Respeitando 
atenciosamente a temperaturas 
exigida pela ANVISA.

04.16293-0 Salsicha Hot Dog - Congelada a vácuo, Aberta KG PERDIGAO 900,0000  13,6900  12.321,00
isenta de pimenta, não conter glúten, 
composta de carne suína, bovina e de 
ave, separadas mecanicamente, 
condimentos e outros ingredientes 
permitidos; transportada e conservada 
a temperatura inferior a -12°c; 
acondicionada em embalagem plástica 
transparente, inviolável, flexível, 
atóxica e termoselada a vácuo; com 
peso unitário mínimo de 50g por 
unidade; embalagens primarias 2,5 kg,
embalagem secundaria 12kg. 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.

04.16255-0 Alho - Tipo extra - O produto deverá Reservada KG KITANO 60,0000  32,8200  1.969,20
apresentar coloração do catafilo 
externo branco c/ listras roxas; A 
coloração da película do bulbilho 
branca; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos:
brotado, chocho, podridão, murcho, 
ferimento; passado ou quebrado 
grave (ausência de mais de 50% dos 
bulbilhos), e nem machucados, 
perfurado, muito maduro, e nem muito 
verde. O produto deve estar intacto, 
embalados de acordo com a solicitação 
em sacos de 5 kg. Na nota fiscal 
deverão constar as seguintes 
informações: o número da empresa 
credenciada que emitiu o certificado de 
classificação vegetal do produto 
(número do lote tem que estar 
relacionado na embalagem), o tipo e a 
marca do produto.

04.16258-0 Batata Inglesa - Tamanho regular de Reservada KG SUGANO 500,0000  5,8500  2.925,00
Primeira Qualidade Sem Cortes; 
produtos frescos e com grau de 
maturação intermediaria, deverá 
apresentar odor agradável, 
consistência firme de 1ª qualidade, 
sem lesões de origem, sem 
rachaduras, sem danos físicos e 
mecânicos.

04.16260-0 Caqui - Tamanho regular de 1ª Reservada KG SUGANO 20,0000  8,2500  165,00
Qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos. 
Apresentando formato achatado, 
casca com coloração vermelha; polpa 
com coloração amarelo parda e 
textura mole; o lote devera 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar 
os defeitos: podridão, ferimento, 
imaturo ou passado. Acondicionados 
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em caixas próprias para o transporte 
sem que haja danos na fruta.

04.16266-0 Laranja Pera - Formato esférico, casca Reservada KG SUGANO 500,0000  2,8700  1.435,00
com coloração verde alaranjada; 
textura levemente áspera e ausência 
de umbigo; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos:
podridão, dano por praga, ferimento; 
murcho e imaturo.

04.16271-0 Melancia - De 1ª Qualidade aspecto Reservada KG SUGANO 186,0000  2,8900  537,54
globoso, cor própria, classificada como 
fruta com polpa firme e intacta, media 
(com peso unitário variando de 7 a 10 
kg); com polpa vermelha e presença 
de sementes; devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e cor; não apresentar 
defeitos como podridão, passado, 
amassado, ferido, oco, imaturo, 
queimado de sol grave, com virose; 
deformação grave ou polpa branca; 
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.

04.16279-0 Bife - Cor, sabor e odor próprios, Reservada KG CRUZ E PONTES 300,0000  28,9800  8.694,00
firme, consistente, e não pegajosa; 
devendo apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substancia 
contaminante que possa altera-la; ou 
encobrir alguma alteração; isenta de 
sujidades e outros materiais 
estranhos. Corte - de 1 a 5 cm, sendo 
carne de 1ª sem sofrer congelamento 
apenas resfriada e acondicionada em 
embalagens plásticas atóxicas 
transparentes, resistentes, e 
grampeadas mecanicamente. 
Devidamente rotulado em acordo com 
a legislação vigente. Respeitando 
atenciosamente a temperatura exigida 
pela ANVISA.

04.16283-0 Coxa e Sobrecoxa - Produto de 1ª Reservada KG NUTRIBEM 500,0000  9,9900  4.995,00
Qualidade, tamanho médio e 
padronizado e congelado.  Com cor, 
sabor e odor próprios, firme, 
consistente e não pegajosa; devendo 
apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substancia contaminante que 
possa alterá-la, ou encobrir alguma 
alteração; embalagem primaria 
plástica, atóxica e apropriada para 
alimentos. Respeitando 
atenciosamente as temperaturas 
exigidas pela ANVISA

04.16288-0 Peito de Frango - Carne de frango, Reservada KG NUTRIBEM 480,0000  12,9700  6.225,60
produto de 1ª qualidade sem osso e 
sem pele, com no máximo 9% de 
gordura, congelado; transportada e 
conservada a temperatura de -18ºc; 
com cor, sabor e odor próprios, firme, 
consistente e não pegajosa; devendo 
apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substancia contaminante; 
que possa altera-la ou encobrir alguma 
alteração; embalagem primaria 
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plástica, atóxica e apropriada para 
alimentos.

04.16289-0 Pernil Sem Osso - Pernil suíno de Reservada KG CRUZ E PONTES 200,0000  17,3900  3.478,00
primeira qualidade, sem osso e sem 
pele, pouca gordura. Isentas de 
aditivos, ou substancias estranhas. 
Com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; devendo apresentar-se livre 
de ossos, nódulo, cartilagens; 
coágulos e de qualquer substancia 
contaminante que possa alterar ou 
encobrir alguma alteração; embalagem 
primaria plástica transparente, 
resistente e devidamente fechada; 
Inspecionado pelo ministério da 
agricultura. Respeitando 
atenciosamente a temperaturas 
exigida pela ANVISA.

04.16293-0 Salsicha Hot Dog - Congelada a vácuo, Reservada KG PERDIGAO 100,0000  13,6900  1.369,00
isenta de pimenta, não conter glúten, 
composta de carne suína, bovina e de 
ave, separadas mecanicamente, 
condimentos e outros ingredientes 
permitidos; transportada e conservada 
a temperatura inferior a -12°c; 
acondicionada em embalagem plástica 
transparente, inviolável, flexível, 
atóxica e termoselada a vácuo; com 
peso unitário mínimo de 50g por 
unidade; embalagens primarias 2,5 kg,
embalagem secundaria 12kg. 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.

Valor Total do Fornecedor:  317.933,40

TACIBA, 16 de Outubro de 2020.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________
MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS - ME

Aparecido Leandro da Silva

Detentora da Ata


