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Ata: 7-1/2021
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: 4123 - MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS - ME

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16481-0 Chocolate em Pó/Cacau em Pó 100% Aberta PCT KODILAR 375,0000  10,4000  3.900,00

Cacau - Composto de Amêndoa de 
Cacau moída sem a manteiga; sem 
adição de açúcares ou quaisquer 
outros ingredientes. Isento de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem fechada e 
atóxica. A embalagem deve conter 
todas as informações necessárias, 
incluindo rótulo, ingredientes e data de 
validade. Embalagem mínima de 200g.

04.16482-0 Chocolate em Pó de Preparo Aberta PCT NESCAU 750,0000  16,0000  12.000,00
Instantâneo - Com no mínimo 32% de 
Cacau; composta de açúcar e cacau 
em pó; isenta de sujidades e outros 
materiais estranhos; embalagem 
primária plástica, fechada e atóxica; 
embalagem secundaria caixa de 
papelão reforçado. Em embalagem de 
1,01 Kg. Deve conter o registro no 
MS, data de fabricação com prazo de 
validade e número de lote aparente, 
constando no rótulo declaração ou 
certificado do tipo do produto.

04.16497-0 Café em Pó - Café tradicional; torrado Aberta PCT VIGRAM 7.759,0000  10,8000  83.797,20
e moído, bebida variando de mole a 
rio, excluindo-se o gosto rio zona; com 
um máximo de 20% de defeitos 
pretos, verdes e ardidos e ausência de 
grãos pretos-verdes e fermentados; 
admitindo-se grãos de safras 
passadas; desde que o gosto não seja 
pronunciado e preponderante; ponto 
de torra moderadamente escuro a 
médio claro; com qualidade global 
aceitável mínima de 4,5 pontos na 
escala sensorial de 0 a 10 do lote 
entregue; impurezas (cascas e paus) 
em g/100g máxima de 1%; e umidade 
em g/100g máxima de 5%; rotulagem 
impressa no pacote; Pacote de 500g.

04.16503-0 Coco Ralado - Produto de boa Aberta PCT INGA 75,0000  4,3000  322,50
qualidade, sem adição de açúcar, 
branco seco, puro, parcialmente 
desidratado; Processo Tecnológico 
Adequado; Com Umidade Máxima de 
4%, e Lipídios Entre 35% a 60%; 
Isento de Impurezas, sujidades e 
ranço; Embalagem Apropriada; Caixa 
de Papelão. Isento de substâncias 
estranhas em sua composição, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 100g.

04.16506-0 Couve Flor Congelada - Produto sem Aberta PCT SUGANO 375,0000  12,0000  4.500,00
corantes e conservantes; com sabor 
próprio; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos. Embalagem 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO Exercício: 2021
4rtecnologia ANEXO ÚNICO Páginas: 05

plástica atóxica e lacrada, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.  Embalagem: 1 
Kg.

04.16516-0 Farinha de Mandioca - Torrada tipo Aberta PCT KICALDO 533,0000  8,1400  4.338,62
Biju, de Cor Creme Claro; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas e outros 
materiais estranhos. Embalagem 
primaria de saco de polietileno, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalada em pacotes de 1 kg.

04.16517-0 Farinha de Milho (Amarela) - Produto Aberta PCT REBOLÇAS 750,0000  7,9000  5.925,00
obtido pela ligeira torração do grão de 
milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e 
peneirado, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas. Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. Não poderão estar úmidas ou 
rançosas, com umidade máxima de 
14%p/p, com acidez máxima de 
2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de 
proteína.   Contendo impressas todas 
as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: pacote de 1 
kg.

04.16520-0 Farinha de Trigo Integral - Obtido de Aberta PCT KODILAR 150,0000  7,0000  1.050,00
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.

04.16525-0 Fermento em Pó Químico - Composto Aberta LTA DONA BENTA 225,0000  3,8000  855,00
de pirofosfato acido de sódio, 
bicarbonato de sódio; fosfato 
monocalcio; acondicionado em 
embalagem plástica com tampa de 
rosca, embalagem atóxica e lacrada de 
boa qualidade, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem em lata ou 
pote plástico de 100g.

04.16527-0 Fubá de Milho - Simples, do Grão de Aberta PCT SINHA 600,0000  5,1500  3.090,00
Milho Moído; de Cor Amarela; Com 
Aspecto Cor, Cheiro e Sabor Próprios; 
Com Ausência de Umidade, 
Fermentação, Ranço; Isento de 
Sujidades, Parasitas e Larvas; 
enriquecido com ferro, produto obtido 
pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas 
sãs e limpas.  Embalagem pacote de 1 
kg, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.

04.16530-0 Leite de Soja - apresentado em forma Aberta CX ADES 150,0000  6,8000  1.020,00
liquida; com cor, sabor e aroma 
próprios. Isento de impurezas. Deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Caixa de 1 litro.
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04.16536-0 Macarrão Tipo: CABELO DE ANJO - Aberta PCT LIANE 150,0000  6,3000  945,00
Massa com ovos. Formato Cabelo de 
Anjo (aletria); Massa seca; 
Transportada e conservada a 
temperatura ambiente; Composta de 
sêmola de trigo enriquecida Com ácido 
fólico e ferro, ovos e corantes 
naturais; matérias primas sãs e limpas,
produto isento de carunchos e de 
qualquer substância estranha ou 
nociva. Embalagem primária plástica 
hermeticamente fechada, 
transparente, resistente, bem 
vedada; contendo 500g.

04.16549-0 Milho para Canjica - Grupo Misturada, Aberta PCT NATUREZA 150,0000  5,7000  855,00
Subrupo despeliculado, Classe Branca,
Tipo 1; grãos inteiros, isento de 
insetos, impurezas, matérias e odores 
estranhos; admitindo umidade máxima 
de 13% por peso; acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 109/89, RDC 
259/02, RDC 360/03 e suas alterações posteriores. Armazenados em sacos 
de polietileno atóxico termossoldado, impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: 
pacote de 500g

04.16553-0 Orégano Seco - Puro, e obtido de Aberta PCT NATUREZA 225,0000  6,7000  1.507,50
folhas e talos do espécime genuíno; 
com coloração verde pardacenta; 
isento de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária plástica atóxica e lacrada; embalagem 
secundaria caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 276/05, RDC 14/14 
e alterações posteriores; Embalagem: 
Pacote com 100g.

04.16481-0 Chocolate em Pó/Cacau em Pó 100% Reservada PCT KODILAR 125,0000  10,4000  1.300,00
Cacau - Composto de Amêndoa de 
Cacau moída sem a manteiga; sem 
adição de açúcares ou quaisquer 
outros ingredientes. Isento de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem fechada e 
atóxica. A embalagem deve conter
todas as informações necessárias, incluindo rótulo, ingredientes e data de 
validade. Embalagem mínima de 200g.

04.16482-0 Chocolate em Pó de Preparo Reservada PCT NESCAU 250,0000  16,0000  4.000,00
Instantâneo - Com no mínimo 32% de 
Cacau; composta de açúcar e cacau 
em pó; isenta de sujidades e outros 
materiais estranhos; embalagem 
primária plástica, fechada e atóxica; 
embalagem secundaria caixa de papelão reforçado. Em embalagem de 
1,01 Kg. Deve conter o registro no 
MS, data de fabricação com prazo de validade e número de lote aparente, 
constando no rótulo declaração ou 
certificado do tipo do produto.

04.16497-0 Café em Pó - Café tradicional; torrado Reservada PCT VIGRAM 2.586,0000  10,8000  27.928,80
e moído, bebida variando de mole a 
rio, excluindo-se o gosto rio zona; com 
um máximo de 20% de defeitos 
pretos, verdes e ardidos e ausência de 
grãos pretos-verdes e fermentados; 
admitindo-se grãos de safras passadas; desde que o gosto não seja 
pronunciado e preponderante; ponto 
de torra moderadamente escuro a 
médio claro; com qualidade global 
aceitável mínima de 4,5 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote 
entregue; impurezas (cascas e paus) 
em g/100g máxima de 1%; e umidade 
em g/100g máxima de 5%; rotulagem 
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impressa no pacote; Pacote de 500g.
04.16503-0 Coco Ralado - Produto de boa Reservada PCT INGA 25,0000  4,3000  107,50

qualidade, sem adição de açúcar, 
branco seco, puro, parcialmente 
desidratado; Processo Tecnológico 
Adequado; Com Umidade Máxima de 
4%, e Lipídios Entre 35% a 60%; 
Isento de Impurezas, sujidades e 
ranço; Embalagem Apropriada; Caixa 
de Papelão. Isento de substâncias 
estranhas em sua composição, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 100g.

04.16506-0 Couve Flor Congelada - Produto sem Reservada PCT SUGANO 125,0000  12,0000  1.500,00
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: 1 
Kg.

04.16516-0 Farinha de Mandioca - Torrada tipo Reservada PCT KICALDO 177,0000  8,1400  1.440,78
Biju, de Cor Creme Claro; isenta de 
sujidades, parasitas, larvas e outros 
materiais estranhos. Embalagem primaria de saco de polietileno, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalada em pacotes de 1 kg.

04.16517-0 Farinha de Milho (Amarela) - Produto Reservada PCT REBOLÇAS 250,0000  7,9000  1.975,00
obtido pela ligeira torração do grão de 
milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e 
peneirado, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas. Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. Não poderão estar úmidas ou 
rançosas, com umidade máxima de 
14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de 
proteína.   Contendo impressas todas 
as informações do produto e 
fabricante. Embalagem: pacote de 1 
kg.

04.16520-0 Farinha de Trigo Integral - Obtido de Reservada PCT KODILAR 50,0000  7,0000  350,00
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.

04.16525-0 Fermento em Pó Químico - Composto Reservada LTA DONA BENTA 75,0000  3,8000  285,00
de pirofosfato acido de sódio, 
bicarbonato de sódio; fosfato 
monocalcio; acondicionado em embalagem plástica com tampa de 
rosca, embalagem atóxica e lacrada de 
boa qualidade, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem em lata ou 
pote plástico de 100g.

04.16527-0 Fubá de Milho - Simples, do Grão de Reservada PCT SINHA 200,0000  5,1500  1.030,00
Milho Moído; de Cor Amarela; Com 
Aspecto Cor, Cheiro e Sabor Próprios; 
Com Ausência de Umidade, Fermentação, Ranço; Isento de 
Sujidades, Parasitas e Larvas; 
enriquecido com ferro, produto obtido 
pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas 
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sãs e limpas.  Embalagem pacote de 1 
kg, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.

04.16530-0 Leite de Soja - apresentado em forma Reservada CX ADES 50,0000  6,8000  340,00
liquida; com cor, sabor e aroma 
próprios. Isento de impurezas. Deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Caixa de 1 litro.

04.16536-0 Macarrão Tipo: CABELO DE ANJO - Reservada PCT LIANE 50,0000  6,3000  315,00
Massa com ovos. Formato Cabelo de 
Anjo (aletria); Massa seca; 
Transportada e conservada a temperatura ambiente; Composta de 
sêmola de trigo enriquecida Com ácido 
fólico e ferro, ovos e corantes naturais; matérias primas sãs e limpas,
produto isento de carunchos e de 
qualquer substância estranha ou 
nociva. Embalagem primária plástica 
hermeticamente fechada, transparente, resistente, bem 
vedada; contendo 500g.

04.16549-0 Milho para Canjica - Grupo Misturada, Reservada PCT NATUREZA 50,0000  5,7000  285,00
Subrupo despeliculado, Classe Branca,
Tipo 1; grãos inteiros, isento de 
insetos, impurezas, matérias e odores 
estranhos; admitindo umidade máxima 
de 13% por peso; acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico; e 
suas condições deverão estar de acordo com a portaria 109/89, RDC 
259/02, RDC 360/03 e suas alterações 
posteriores. Armazenados em sacos 
de polietileno atóxico termossoldado, 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: 
pacote de 500g

04.16553-0 Orégano Seco - Puro, e obtido de Reservada PCT NATUREZA 75,0000  6,7000  502,50
folhas e talos do espécime genuíno; 
com coloração verde pardacenta; isento de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária plástica atóxica e lacrada; embalagem 
secundaria caixa de papelão 
reforçada; e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 12/01, 
RDC 259/02, RDC 276/05, RDC 14/14 
e alterações posteriores; Embalagem: 
Pacote com 100g.

Valor Total do Fornecedor:  165.465,40

TACIBA, 18 de Maio de 2021.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________
MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS - ME

Aparecido Leandro da Silva

Detentora da Ata


