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Ata: 7-2/2021
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 11/2021
Processo/Ano: 28/2021 Data da Licitação: 13/05/2021

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR 
E OUTROS SETORES, COM ENTREGAS PARCELADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

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

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16484-0 Amido de Milho - Produto amiláceo Aberta KG KININO 300,0000  9,0000  2.700,00

extraído do milho; com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; com umidade 
máxima de 14% por peso; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; validade 
mínima de 10 meses na data da 
entrega, acondicionado em embalagem 
primaria plástica, flexível, 
termosselada; embalagem secundaria: 
caixa de papelão reforçado, não 
podendo estar úmidos, fermentados 
ou rançosos. Sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. 
Embalagem de 500g a 1 kg.

04.16488-0 Biscoito tipo Cream-Cracker - Biscoito Aberta PCT LIANE 1.500,0000  5,8900  8.835,00
com sal; Tipo água e sal, sem lactose; 
Produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, composto de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, açúcar, sal; 
fermento químico e outros ingredientes 
permitidos, não pode conter leite e 
derivados e edulcorantes; embalagem 
primária em filme plástico, 
hermeticamente fechado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16494-0 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Aberta PCT PANCO 1.950,0000  10,5000  20.475,00
Sequilho) - Composto de amido, ovo, 
açúcar, fécula de mandioca, 
margarina, leite em pó; gordura 
vegetal, fermento químico, 
emulsificante; embalagem primaria de 
saco plástico, atóxico e lacrado; 
produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade. Pacote 
de 500g.

04.16495-0 Brócolis Congelado - Produto sem Aberta PCT BOM PREÇO 375,0000  10,3000  3.862,50
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16500-0 Catchup - Preparado com frutos de Aberta FR VAL 750,0000  7,3000  5.475,00
boa qualidade, composto de polpa de 
tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, 
condimentos; especiarias e outros 
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ingredientes permitidos; isento de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária 
hermeticamente fechada e atóxica, 
com rótulo nutricional e data de 
validade, podendo ser embalagem de 
frasco plástico ou caixa com 
capacidade de 400g.

04.16501-0 Catchup - Preparado com frutos de Aberta FR DAJUDA 750,0000  40,0000  30.000,00
boa qualidade, composto de polpa de 
tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, 
condimentos; especiarias e outros 
ingredientes permitidos; isento de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária 
hermeticamente fechada e atóxica, 
com rótulo nutricional e data de 
validade, podendo ser embalagem de 
frasco plástico ou caixa com 
capacidade de 3,7 litros.

04.16502-0 Chá Mate - Composto de Erva Mate Aberta CX EUNICE 1.553,0000  7,7000  11.958,10
Tostada; isento de sujidades, 
fragmentos de insetos e outros 
materiais estranhos; embalagem 
primária plástica, apropriada, 
hermeticamente fechada; embalagem 
secundaria caixa de papel cartão. 
Produto de boa qualidade, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante, data de 
validade. Embalagem com 250g.

04.16508-0 Creme de Leite - De origem animal, Aberta CX PIRACANJUBA 2.138,0000  3,9900  8.530,62
apresentando Teor de Matéria Gorda 
Mínimo de 20%; Produzido com 
material de boa qualidade, sabor e cor 
característicos. Embalado Em Caixa 
Cartonada, limpa, isenta de furo, não 
amassada, não estufada, resistente, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
deverá apresentar validade. 
Embalagem de 200g

04.16509-0 Erva Doce - Obtida de frutos do Aberta PCT REMA 150,0000  3,5000  525,00
espécime genuíno; com coloração 
verde pardacenta; isenta de sujidades 
e outros materiais estranhos; 
embalagem primaria saco plástico 
atóxico e lacrado, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Pacote com 10g.

04.16512-0 Ervilha - Verde em conserva; simples; Aberta LTA BONARE 150,0000  42,7000  6.405,00
inteira; imersa em salmoura; 
Apresentando tamanho e coloração 
uniformes; Embalagens não 
amassadas, sem ferrugem, com 
identificação do produto, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Acondicionada 
em embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
sendo considerado como peso o 
produto drenado. Embalagem de 2 kg 
(lata de 2 kg).

04.16513-0 Ervilha - Verde em conserva, simples; Aberta LTA BONARE 225,0000  3,7900  852,75
inteira; imersa em salmoura; 
Apresentando tamanho e coloração 
uniformes; Embalagens não 
amassadas, sem ferrugem, com 
identificação do produto, contendo 
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impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Acondicionada 
em embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
sendo considerado como peso o 
produto drenado. Embalagem de 
200g.

04.16514-0 Extrato de Tomate - Composto de Aberta LTA QUERO 750,0000  41,0000  30.750,00
tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento 
de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria 
hermeticamente fechada e atóxica; 
Latas não amassadas, e contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem 
(lata) 4 kg (peso líquido).

04.16515-0 Extrato de Tomate - Composto de Aberta LTA VAL 1.125,0000  3,9000  4.387,50
tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento 
de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria 
hermeticamente fechada e atóxica, e 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem (sachê) 340g.

04.16518-0 Farinha de Rosca - Obtida pela Aberta PCT TIA OFELIA 750,0000  6,6000  4.950,00
moagem de pães torrados, de boa 
qualidade, acondicionada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes; contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote de 500g.

04.16519-0 Farinha de Trigo - Tipo especial sem Aberta PCT JACY 750,0000  4,4900  3.367,50
fermento, enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Obtido de grãos de trigo 
sãos, limpos e isentos de matéria 
terrosa e parasita. Não podendo estar 
úmida, fermentada ou rançosa. 
Embalagem: PACOTE de 1 kg, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.

04.16521-0 Farinha Láctea Sabor Natural - O Aberta LTA MARATA 150,0000  9,9000  1.485,00
produto deve estar em perfeito estado 
de conservação, sem impurezas, 
sujidades, parasitas e larvas. Aspecto:
pó uniforme, sem grumos, cor, sabor e 
odor característicos do produto e não 
rançoso. Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina b9), açúcar, leite em pó 
integral, vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes. Embalagem primária de
230g em sache de filme poliéster 
metalizado laminado com polietileno. 
Embalagem secundária em caixas de 
papelão. Deve constar na embalagem:
data de validade e fabricação do 
produto.

04.16526-0 Folhas de Louro - 100% puro (natural) Aberta PCT REMA 38,0000  3,2800  124,64
- Em folhas secas; obtido de espécimes 
vegetais genuínos; limpos e secos; de 
coloração verde pardacenta; com 
aspecto, cheiro e sabor próprios; 
isento de materiais estranhos a sua 
espécie; embalagem primaria plástica 
transparente, atóxica, resistente e 
hermeticamente vedada, e contendo 
todas as informações do produto e 
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fabricante. Pacote com 10g.
04.16529-0 Leite Condensado - Composto de leite Aberta CX TRIÂNGULO 750,0000  6,7500  5.062,50

integral, açúcar e lactose (tradicional);
de Consistência cremosa e textura 
homogênea. Obtido pela desidratação 
do leite, adicionado de sacarose ou 
glicose. Embalagem isenta de rasgos e 
furos, não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a integridade 
do produto. Embalagem em caixa de 
395g, devendo conter impressas todas 
as informações do produto e 
fabricante.

04.16533-0 Leite em Pó Integral Instantâneo Aberta LTA ITALAC 750,0000  16,2900  12.217,50
Vitaminado - Sem adição de açúcar ou 
soja, contendo no máximo 1,5% de 
gordura, embalado em latas de 
flandres ou alumínio (isenta de 
ferrugem, não amassadas, 
resistentes, não violados, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante). Embalagem: 
Lata de 400g.

04.16535-0 Macarrão Tipo: AVE MARIA - Massa Aberta PCT BASILAR 750,0000  4,7500  3.562,50
seca; transportada e conservada a 
temperatura ambiente; composta de 
farinha de trigo enriquecida com acido 
fólico e ferro, ovos e outros 
ingredientes permitidos; deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas 
limpas, cortes inteiros; as massas ao 
serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou 
rançosas, nem conter carunchos. 
Embalado em sacos de polietileno 
atóxico termossoldado, impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: pacote de 
500g.

04.16537-0 Macarrão Tipo: ARGOLINHA - Deverão Aberta PCT BASILAR 1.125,0000  4,8500  5.456,25
ser fabricados a partir de matérias 
primas sãs e limpas, cortes inteiros, As 
massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Embalagem de 500g, em 
sacos de polietileno atóxico 
termossoldado, impressas todas as 
informações do produto e fabricante.

04.16538-0 Macarrão Tipo: ESPAGUETE - Formato Aberta PCT BASILAR 11.325,0000  4,7500  53.793,75
espaguete; massa seca; transportada 
e conservada a temperatura 
ambiente; composta de farinha de 
trigo enriquecida com acido fólico e 
ferro, ovos e outros ingredientes 
permitidos. Deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas, 
cortes inteiros, as massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas.   
Acondicionado em sacos de polietileno 
atóxico termossoldado, impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem de 500g.

04.16540-0 Macarrão Tipo: PADRE NOSSO - Aberta PCT BASILAR 1.125,0000  4,2000  4.725,00
Deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, cortes 
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inteiros. As massas ao serem postas 
na água não deverão turvá-las antes 
da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. 
Armazenados em sacos de polietileno 
atóxico termossoldado, impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: 500g

04.16544-0 Margarina Vegetal - Com sal, com no Aberta PT DORIANA 4.500,0000  7,3000  32.850,00
mínimo 80% de lipídios, dentro dos 
padrões legais. Sem gorduras trans, 
composta de óleos vegetais, água, 
leite, sal; estabilizante, conservador, 
acidulante, aromatizante e outros 
ingredientes permitidos; transportada 
e conservada a uma temperatura não 
superior a 16ºc; Não pode estar 
rançosa, ou com características não 
naturais do produto. Embalagem de 
pote plástico atóxico e lacrado, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: 500g.

04.16547-0 Milho Verde em Conserva - Grãos Aberta LTA BONARE 600,0000  35,0000  21.000,00
inteiros; imerso em salmoura; 
apresentando tamanho e coloração 
uniformes; acondicionado em 
embalagem primária apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
devendo ser considerado como peso o 
produto drenado, sem ferrugem, 
frutos selecionados de boa qualidade, 
com cor, sabor e cheiro 
característicos, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: Lata de 2 Kg.

04.16548-0 Milho Verde em Conserva - Grãos Aberta LTA BONARE 1.125,0000  4,4500  5.006,25
inteiros; imerso em salmoura; 
apresentando tamanho e coloração 
uniformes; acondicionado em 
embalagem primária apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
devendo ser considerado como peso o 
produto drenado, sem ferrugem, 
frutos selecionados de boa qualidade, 
com cor, sabor e cheiro 
característicos, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: Lata de 200 g

04.16550-0 Milho para Pipoca - Classe amarela, Aberta PCT PIPOIM 375,0000  5,3000  1.987,50
tipo 1, beneficiado, limpo e seco; 
isento de matérias estranhas, 
impurezas, mofo ou fermentação; 
admitindo umidade máxima de 13,5%; 
grãos selecionados, inteiros e livres de 
impurezas. Produto de primeira 
qualidade. Embalagem primária de 
saco plástico filme bopp; e suas 
condições deverão estar de acordo 
com a instrução normativa 61/11, RDC
259/02, RDC 360/03,rdc 14/14, RDC 
07/11 e suas posteriores alterações; 
Embalagem: 500g.

04.16554-0 Pão de mel - Produzido com material de Aberta PCT PANCO 750,0000  8,9500  6.712,50
boa qualidade. Biscoito doce s/recheio;
tipo pão de mel sem cobertura de 
chocolate; composto de farinha de 
trigo enriquecida c/ferro e acido fólico,
açúcar, gordura vegetal; amido, mel, 
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fermento químico, emulsificante e 
outros ingredientes permitidos; 
embalagem primaria: saco plástico, 
atóxico e lacrado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 
12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC
344/02, RDC 263/05 e alterações 
posteriores; embalados em pacotes de 
polietileno lacrado. Contendo 
impressas na embalagem todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: 500g.

04.16555-0 Polvilho Azedo - Branco; embalagem Aberta PCT PRATA 75,0000  4,9900  374,25
primaria de saco plástico transparente,
atóxico; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 
263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03, RDC 14/14 e alterações 
posteriores; Embalagem contendo 
impressas na embalagem todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 500g.

04.16559-0 Trigo para Quibe - Grãos limpos Aberta KG KININO 263,0000  6,4900  1.706,87
processados, integral, quebrado e 
torrado; isento de insetos, impurezas, 
matérias e odores estranhos ou 
impróprios; livre de mofo ou 
fermentação; acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, 
devidamente lacrado; embalado em 
caixa de papelão reforçado; e suas 
condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 263/05, RDC 
07/11, RDC 259/02, RDC 360/03 e 
suas alterações posteriores.   
Embalagem: 500g.

04.16484-0 Amido de Milho - Produto amiláceo Reservada KG KININO 100,0000  9,0000  900,00
extraído do milho; com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; com umidade 
máxima de 14% por peso; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; validade 
mínima de 10 meses na data da 
entrega, acondicionado em embalagem 
primaria plástica, flexível, 
termosselada; embalagem secundaria: 
caixa de papelão reforçado, não 
podendo estar úmidos, fermentados 
ou rançosos. Sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. 
Embalagem de 500g a 1 kg.

04.16488-0 Biscoito tipo Cream-Cracker - Biscoito Reservada PCT LIANE 500,0000  5,8900  2.945,00
com sal; Tipo água e sal, sem lactose; 
Produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, composto de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, açúcar, sal; 
fermento químico e outros ingredientes 
permitidos, não pode conter leite e 
derivados e edulcorantes; embalagem 
primária em filme plástico, 
hermeticamente fechado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16494-0 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Reservada PCT PANCO 650,0000  10,5000  6.825,00
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Sequilho) - Composto de amido, ovo, 
açúcar, fécula de mandioca, 
margarina, leite em pó; gordura 
vegetal, fermento químico, 
emulsificante; embalagem primaria de 
saco plástico, atóxico e lacrado; 
produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade. Pacote 
de 500g.

04.16495-0 Brócolis Congelado - Produto sem Reservada PCT BOM PREÇO 125,0000  10,3000  1.287,50
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 
300g.

04.16500-0 Catchup - Preparado com frutos de Reservada FR VAL 250,0000  7,3000  1.825,00
boa qualidade, composto de polpa de 
tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, 
condimentos; especiarias e outros 
ingredientes permitidos; isento de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária 
hermeticamente fechada e atóxica, 
com rótulo nutricional e data de 
validade, podendo ser embalagem de 
frasco plástico ou caixa com 
capacidade de 400g.

04.16501-0 Catchup - Preparado com frutos de Reservada FR DAJUDA 250,0000  40,0000  10.000,00
boa qualidade, composto de polpa de 
tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, 
condimentos; especiarias e outros 
ingredientes permitidos; isento de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária 
hermeticamente fechada e atóxica, 
com rótulo nutricional e data de 
validade, podendo ser embalagem de 
frasco plástico ou caixa com 
capacidade de 3,7 litros.

04.16502-0 Chá Mate - Composto de Erva Mate Reservada CX EUNICE 517,0000  7,7000  3.980,90
Tostada; isento de sujidades, 
fragmentos de insetos e outros 
materiais estranhos; embalagem 
primária plástica, apropriada, 
hermeticamente fechada; embalagem 
secundaria caixa de papel cartão. 
Produto de boa qualidade, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante, data de 
validade. Embalagem com 250g.

04.16508-0 Creme de Leite - De origem animal, Reservada CX PIRACANJUBA 712,0000  3,9900  2.840,88
apresentando Teor de Matéria Gorda 
Mínimo de 20%; Produzido com 
material de boa qualidade, sabor e cor 
característicos. Embalado Em Caixa 
Cartonada, limpa, isenta de furo, não 
amassada, não estufada, resistente, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
deverá apresentar validade. 
Embalagem de 200g

04.16509-0 Erva Doce - Obtida de frutos do Reservada PCT REMA 50,0000  3,5000  175,00
espécime genuíno; com coloração 
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verde pardacenta; isenta de sujidades 
e outros materiais estranhos; 
embalagem primaria saco plástico 
atóxico e lacrado, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Pacote com 10g.

04.16512-0 Ervilha - Verde em conserva; simples; Reservada LTA BONARE 50,0000  42,7000  2.135,00
inteira; imersa em salmoura; 
Apresentando tamanho e coloração 
uniformes; Embalagens não 
amassadas, sem ferrugem, com 
identificação do produto, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Acondicionada 
em embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
sendo considerado como peso o 
produto drenado. Embalagem de 2 kg 
(lata de 2 kg).

04.16513-0 Ervilha - Verde em conserva, simples; Reservada LTA BONARE 75,0000  3,7900  284,25
inteira; imersa em salmoura; 
Apresentando tamanho e coloração 
uniformes; Embalagens não 
amassadas, sem ferrugem, com 
identificação do produto, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Acondicionada 
em embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
sendo considerado como peso o 
produto drenado. Embalagem de 
200g.

04.16514-0 Extrato de Tomate - Composto de Reservada LTA QUERO 250,0000  41,0000  10.250,00
tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento 
de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria 
hermeticamente fechada e atóxica; 
Latas não amassadas, e contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem 
(lata) 4 kg (peso líquido).

04.16515-0 Extrato de Tomate - Composto de Reservada LTA VAL 375,0000  3,9000  1.462,50
tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento 
de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primaria 
hermeticamente fechada e atóxica, e 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem (sachê) 340g.

04.16518-0 Farinha de Rosca - Obtida pela Reservada PCT TIA OFELIA 250,0000  6,6000  1.650,00
moagem de pães torrados, de boa 
qualidade, acondicionada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes; contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote de 500g.

04.16519-0 Farinha de Trigo - Tipo especial sem Reservada PCT JACY 250,0000  4,4900  1.122,50
fermento, enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Obtido de grãos de trigo 
sãos, limpos e isentos de matéria 
terrosa e parasita. Não podendo estar 
úmida, fermentada ou rançosa. 
Embalagem: PACOTE de 1 kg, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.

04.16521-0 Farinha Láctea Sabor Natural - O Reservada LTA MARATA 50,0000  9,9000  495,00
produto deve estar em perfeito estado 
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de conservação, sem impurezas, 
sujidades, parasitas e larvas. Aspecto:
pó uniforme, sem grumos, cor, sabor e 
odor característicos do produto e não 
rançoso. Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina b9), açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes. Embalagem primária de
230g em sache de filme poliéster metalizado laminado com polietileno. 
Embalagem secundária em caixas de 
papelão. Deve constar na embalagem:
data de validade e fabricação do 
produto.

04.16526-0 Folhas de Louro - 100% puro (natural) Reservada PCT REMA 12,0000  3,2800  39,36
- Em folhas secas; obtido de espécimes 
vegetais genuínos; limpos e secos; de 
coloração verde pardacenta; com 
aspecto, cheiro e sabor próprios; isento de materiais estranhos a sua 
espécie; embalagem primaria plástica 
transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada, e contendo 
todas as informações do produto e fabricante. Pacote com 10g.

04.16529-0 Leite Condensado - Composto de leite Reservada CX TRIÂNGULO 250,0000  6,7500  1.687,50
integral, açúcar e lactose (tradicional);
de Consistência cremosa e textura 
homogênea. Obtido pela desidratação 
do leite, adicionado de sacarose ou glicose. Embalagem isenta de rasgos e 
furos, não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a integridade 
do produto. Embalagem em caixa de 395g, devendo conter impressas todas 
as informações do produto e 
fabricante.

04.16533-0 Leite em Pó Integral Instantâneo Reservada LTA ITALAC 250,0000  16,2900  4.072,50
Vitaminado - Sem adição de açúcar ou 
soja, contendo no máximo 1,5% de 
gordura, embalado em latas de 
flandres ou alumínio (isenta de 
ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados, contendo 
impressas todas as informações do produto e fabricante). Embalagem: 
Lata de 400g.

04.16535-0 Macarrão Tipo: AVE MARIA - Massa Reservada PCT BASILAR 250,0000  4,7500  1.187,50
seca; transportada e conservada a 
temperatura ambiente; composta de 
farinha de trigo enriquecida com acido 
fólico e ferro, ovos e outros ingredientes permitidos; deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas 
limpas, cortes inteiros; as massas ao 
serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas, nem conter carunchos. 
Embalado em sacos de polietileno atóxico termossoldado, impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: pacote de 
500g.

04.16537-0 Macarrão Tipo: ARGOLINHA - Deverão Reservada PCT BASILAR 375,0000  4,8500  1.818,75
ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, cortes inteiros, As 
massas ao serem postas na água não 
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou 
rançosas. Embalagem de 500g, em 
sacos de polietileno atóxico termossoldado, impressas todas as 
informações do produto e fabricante.

04.16538-0 Macarrão Tipo: ESPAGUETE - Formato Reservada PCT BASILAR 3.775,0000  4,7500  17.931,25
espaguete; massa seca; transportada 
e conservada a temperatura ambiente; composta de farinha de 
trigo enriquecida com acido fólico e 
ferro, ovos e outros ingredientes permitidos. Deverão ser fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas, 
cortes inteiros, as massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las 
antes da cocção, não podendo estar 
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fermentadas ou rançosas.   Acondicionado em sacos de polietileno 
atóxico termossoldado, impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem de 500g.

04.16540-0 Macarrão Tipo: PADRE NOSSO - Reservada PCT BASILAR 375,0000  4,2000  1.575,00
Deverão ser fabricados a partir de 
matérias primas sãs e limpas, cortes 
inteiros. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes 
da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. 
Armazenados em sacos de polietileno 
atóxico termossoldado, impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: 500g

04.16544-0 Margarina Vegetal - Com sal, com no Reservada PT DORIANA 1.500,0000  7,3000  10.950,00
mínimo 80% de lipídios, dentro dos 
padrões legais. Sem gorduras trans, 
composta de óleos vegetais, água, 
leite, sal; estabilizante, conservador, 
acidulante, aromatizante e outros ingredientes permitidos; transportada 
e conservada a uma temperatura não 
superior a 16ºc; Não pode estar rançosa, ou com características não 
naturais do produto. Embalagem de 
pote plástico atóxico e lacrado, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: 500g.

04.16547-0 Milho Verde em Conserva - Grãos Reservada LTA BONARE 200,0000  35,0000  7.000,00
inteiros; imerso em salmoura; 
apresentando tamanho e coloração 
uniformes; acondicionado em 
embalagem primária apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
devendo ser considerado como peso o 
produto drenado, sem ferrugem, frutos selecionados de boa qualidade, 
com cor, sabor e cheiro característicos, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: Lata de 2 Kg.

04.16548-0 Milho Verde em Conserva - Grãos Reservada LTA BONARE 375,0000  4,4500  1.668,75
inteiros; imerso em salmoura; 
apresentando tamanho e coloração 
uniformes; acondicionado em 
embalagem primária apropriada, 
hermeticamente fechada e atóxica; 
devendo ser considerado como peso o 
produto drenado, sem ferrugem, frutos selecionados de boa qualidade, 
com cor, sabor e cheiro característicos, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: Lata de 200 g

04.16550-0 Milho para Pipoca - Classe amarela, Reservada PCT PIPOIM 125,0000  5,3000  662,50
tipo 1, beneficiado, limpo e seco; 
isento de matérias estranhas, impurezas, mofo ou fermentação; 
admitindo umidade máxima de 13,5%; 
grãos selecionados, inteiros e livres de 
impurezas. Produto de primeira qualidade. Embalagem primária de 
saco plástico filme bopp; e suas condições deverão estar de acordo 
com a instrução normativa 61/11, RDC
259/02, RDC 360/03,rdc 14/14, RDC 
07/11 e suas posteriores alterações; 
Embalagem: 500g.

04.16554-0 Pão de mel - Produzido com material de Reservada PCT PANCO 250,0000  8,9500  2.237,50
boa qualidade. Biscoito doce s/recheio;
tipo pão de mel sem cobertura de 
chocolate; composto de farinha de 
trigo enriquecida c/ferro e acido fólico,
açúcar, gordura vegetal; amido, mel, 
fermento químico, emulsificante e 
outros ingredientes permitidos; embalagem primaria: saco plástico, 
atóxico e lacrado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 
12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC
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344/02, RDC 263/05 e alterações 
posteriores; embalados em pacotes de 
polietileno lacrado. Contendo impressas na embalagem todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: 500g.

04.16555-0 Polvilho Azedo - Branco; embalagem Reservada PCT PRATA 25,0000  4,9900  124,75
primaria de saco plástico transparente,
atóxico; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 
263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC
360/03, RDC 14/14 e alterações 
posteriores; Embalagem contendo 
impressas na embalagem todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 500g.
04.16559-0 Trigo para Quibe - Grãos limpos Reservada KG KININO 87,0000  6,4900  564,63
processados, integral, quebrado e 
torrado; isento de insetos, impurezas, 
matérias e odores estranhos ou 
impróprios; livre de mofo ou 
fermentação; acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, 
devidamente lacrado; embalado em 
caixa de papelão reforçado; e suas 
condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 263/05, RDC 
07/11, RDC 259/02, RDC 360/03 e 
suas alterações posteriores.   
Embalagem: 500g.

Valor Total do Fornecedor:  398.837,00

TACIBA, 18 de Maio de 2021.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________
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Tiago Ferreira da Silva

Detentora da Ata


