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Ata: 10/2020
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: 2838 - MERCADO MODELO TACIBA LTDA

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.13776-0 Acelga - Produto de 1ª Qualidade, Aberta KG modelo 270,0000  3,9900  1.077,30

coloração e formato preservada, 
folhas alongadas e sem presença de 
larvas e parasitas. Acondicionadas em 
sacos plásticos descartáveis e 
transparente, no máximo 5 maços.

04.16263-0 Chuchu - Tamanho regular de 1ª Aberta KG modelo 540,0000  4,9000  2.646,00
Qualidade; compacto e firme, o lote 
deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; não 
apresentar os defeitos: podridão, 
murcho, passado; deformação grave, 
ferimento, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em 
caixas próprias para o transporte.

04.16265-0 Espinafre - De 1ª Qualidade, na cor Aberta MÇ modelo 270,0000  5,6000  1.512,00
verde escuro brilhante; o lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho; não apresentar os defeitos 
como: amarelado, murcho; Devem 
dispor de formato uniforme, folhas 
sem presenças de sujidades, e isento 
de larvas e parasitas. Acondicionadas 
em sacos plásticos descartáveis e 
transparentes, no máximo cinco maços 
por saco.

04.16269-0 Mandioquinha - De 1ª Qualidade, Aberta KG modelo 279,0000  12,6900  3.540,51
tubérculo deve ter aspecto alongado, 
cheiro e sabor próprios e com 
cozimento garantido, aspecto firme, 
isenta de material terroso, sem 
parasitas e mofo, e sem paredes 
arroxeadas, acondicionadas em sacos 
plásticos transparentes.

04.16273-0 Pera - Tamanho regular de 1ª Aberta KG modelo 1.350,0000  9,9000  13.365,00
qualidade, com polpa firmes e intactas,
devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânico. Formato 
globular a piriforme, coloração da 
casca verde a verde-amarelada; e 
polpa branca; devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar 
defeitos como ferimento, mancha, 
podridão, murcho ou com defeitos na 
polpa; acondicionadas em caixas de 18
kg própria para o transporte sem que 
haja danos na sua parte externa.

04.16275-0 Tomate - 1ª Qualidade, aspecto Aberta KG modelo 2.700,0000  6,7000  18.090,00
globoso - mista: com verdes e 
maduros. Com polpa firme e intacta; 
livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; não 
apresentar os defeitos: lesões de 
origem física ou mecânica, rachaduras 
e cortes, isento de enfermidades; sem 
presença de material terroso e 
umidade externa anormal; 
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classificados como legumes graúdos e 
polpas firmes, sem a presença de 
larvas e parasitas. Acondicionada em 
embalagens própria para o 
transportes.

04.16281-0 Carne Moída - Isentos de Tecidos Aberta KG acem 7.200,0000  19,9800  143.856,00
Inferiores (cartilagens, Ossos e 
Outros); deverão apresentar-se livres 
de parasitas, larvas e de quaisquer 
substâncias contaminantes que 
possam alterá-las, ou encobrir algumas 
substancias. Aspecto próprio da 
espécie - não amolecida. Cor - própria 
da espécie sem manchas esverdeada. 
Odor e sabor característicos. Corte: 
passada no moedor, sendo carne de 
2ª sem sofrer congelamento, apenas 
resfriada e acondicionada em 
embalagens plásticas atóxicas 
transparentes e resistentes 
grampeada mecanicamente. 
Devidamente rotulado em acordo com 
a legislação vigente. Respeitando 
atenciosamente as temperaturas 
exigidas pela ANVISA

04.16285-0 Hambúrguer de Carne Bovina (Com Aberta KG mister 900,0000  19,1200  17.208,00
Sal) - Composto de carne bovina, 
água, gordura bovina. Não conter 
Glúten. Pesando 56g cada unidade; 
congelado; com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio; livre de sujidades, 
larvas e parasitas; embalado em 
camadas entrefolhadas; acondicionado 
em caixa de papelão reforçada; rotulo 
contendo, data fab/val/peso, carimbo 
do sif; e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta-76(dec.12486 de 
20/10/78) e (ma.2244/97); portaria n°
20 de 31 de julho de 2000 e suas 
posteriores alterações. O produto 
deverá apresentar-se congelado em 
sua forma natural à temperatura de - 
12ºC (menos doze graus negativos) a 
- 18ºC (menos dezoito graus 
negativos). A embalagem secundária 
não deve estar violada.

04.16290-0 Presunto Cozido Fatiado - Produto de Aberta KG resende 1.395,0000  18,9000  26.365,50
1ª Qualidade, sem capa de gordura 
(magro); Resfriado, transportado e 
conservado em temperatura inferior a 
8°c; composto de carne de pernil 
suíno, sal e outros ingredientes 
permitidos; com aspecto, cor, sabor e 
odor característicos; isento de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; 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.

04.13776-0 Acelga - Produto de 1ª Qualidade, Reservada KG modelo 30,0000  3,9900  119,70
coloração e formato preservada, 
folhas alongadas e sem presença de 
larvas e parasitas. Acondicionadas em 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

sacos plásticos descartáveis e 
transparente, no máximo 5 maços.

04.16263-0 Chuchu - Tamanho regular de 1ª Reservada KG modelo 60,0000  4,9000  294,00
Qualidade; compacto e firme, o lote 
deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; não 
apresentar os defeitos: podridão, 
murcho, passado; deformação grave, 
ferimento, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em 
caixas próprias para o transporte.

04.16265-0 Espinafre - De 1ª Qualidade, na cor Reservada MÇ modelo 30,0000  5,6000  168,00
verde escuro brilhante; o lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho; não apresentar os defeitos 
como: amarelado, murcho; Devem 
dispor de formato uniforme, folhas 
sem presenças de sujidades, e isento 
de larvas e parasitas. Acondicionadas 
em sacos plásticos descartáveis e 
transparentes, no máximo cinco maços 
por saco.

04.16269-0 Mandioquinha - De 1ª Qualidade, Reservada KG modelo 31,0000  12,6900  393,39
tubérculo deve ter aspecto alongado, 
cheiro e sabor próprios e com 
cozimento garantido, aspecto firme, 
isenta de material terroso, sem 
parasitas e mofo, e sem paredes 
arroxeadas, acondicionadas em sacos 
plásticos transparentes.

04.16273-0 Pera - Tamanho regular de 1ª Reservada KG modelo 150,0000  9,9000  1.485,00
qualidade, com polpa firmes e intactas,
devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânico. Formato 
globular a piriforme, coloração da 
casca verde a verde-amarelada; e 
polpa branca; devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar 
defeitos como ferimento, mancha, 
podridão, murcho ou com defeitos na 
polpa; acondicionadas em caixas de 18
kg própria para o transporte sem que 
haja danos na sua parte externa.

04.16275-0 Tomate - 1ª Qualidade, aspecto Reservada KG modelo 300,0000  6,7000  2.010,00
globoso - mista: com verdes e 
maduros. Com polpa firme e intacta; 
livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; não 
apresentar os defeitos: lesões de 
origem física ou mecânica, rachaduras 
e cortes, isento de enfermidades; sem 
presença de material terroso e 
umidade externa anormal; 
classificados como legumes graúdos e 
polpas firmes, sem a presença de 
larvas e parasitas. Acondicionada em 
embalagens própria para o 
transportes.

04.16281-0 Carne Moída - Isentos de Tecidos Reservada KG acem 800,0000  19,9800  15.984,00
Inferiores (cartilagens, Ossos e 
Outros); deverão apresentar-se livres 
de parasitas, larvas e de quaisquer 
substâncias contaminantes que 
possam alterá-las, ou encobrir algumas 
substancias. Aspecto próprio da 
espécie - não amolecida. Cor - própria 
da espécie sem manchas esverdeada. 
Odor e sabor característicos. Corte: 
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passada no moedor, sendo carne de 
2ª sem sofrer congelamento, apenas 
resfriada e acondicionada em 
embalagens plásticas atóxicas 
transparentes e resistentes 
grampeada mecanicamente. 
Devidamente rotulado em acordo com 
a legislação vigente. Respeitando 
atenciosamente as temperaturas 
exigidas pela ANVISA

04.16285-0 Hambúrguer de Carne Bovina (Com Reservada KG mister 100,0000  19,1200  1.912,00
Sal) - Composto de carne bovina, 
água, gordura bovina. Não conter 
Glúten. Pesando 56g cada unidade; 
congelado; com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio; livre de sujidades, 
larvas e parasitas; embalado em 
camadas entrefolhadas; acondicionado 
em caixa de papelão reforçada; rotulo 
contendo, data fab/val/peso, carimbo 
do sif; e suas condições deverão estar 
de acordo com a nta-76(dec.12486 de 
20/10/78) e (ma.2244/97); portaria n°
20 de 31 de julho de 2000 e suas 
posteriores alterações. O produto 
deverá apresentar-se congelado em 
sua forma natural à temperatura de - 
12ºC (menos doze graus negativos) a 
- 18ºC (menos dezoito graus 
negativos). A embalagem secundária 
não deve estar violada.

04.16290-0 Presunto Cozido Fatiado - Produto de Reservada KG resende 155,0000  18,9000  2.929,50
1ª Qualidade, sem capa de gordura 
(magro); Resfriado, transportado e 
conservado em temperatura inferior a 
8°c; composto de carne de pernil 
suíno, sal e outros ingredientes 
permitidos; com aspecto, cor, sabor e 
odor característicos; isento de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; 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.

Valor Total do Fornecedor:  252.955,90

TACIBA, 16 de Outubro de 2020.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________
MERCADO MODELO TACIBA LTDA

Luiz Paulo de Assis Batista

Detentora da Ata


