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   Ata: 5-1/2019
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 10/2019
Processo/Ano: 14/2019 Data da Licitação: 01/07/2019

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, EMBUTIDOS, FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A 
MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS PARCELADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: 2865 - MURILO DE SOUZA BASTOS ALIMENTOS - ME

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total R$
04.16256-0 Banana Maçã - Tamanho regular de 1ª KG CANARINHO 1.000,0000  4,9800  4.980,00

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.

04.16257-0 Banana Nanica - Tamanho regular de 1ª KG CANARINHO 5.500,0000  2,8500  15.675,00
Qualidade em pencas, tamanho e 
coloração uniforme; casca c/ coloração 
amarelo, e espessura grossa, coloração 
da polpa creme pálida; com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida, 
sem danos físicos. O lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar 
defeitos como: passada, dano por 
praga, podridão e ferimento.

04.16261-0 Cebola branca; de 1ª Qualidade; KG CANARINHO 2.500,0000  4,9800  12.450,00
compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes, tamanho, e coloração uniformes, 
isentas de sujidades, parasitas e larvas. 
Apresentando casca e polpa com 
coloração branca; o produto deverá 
apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos: brotado, ferimento, perda de 
catafilo interno ou podridão. 
Acondicionadas em caixas próprias para 
o transporte.

04.16269-0 Mandioquinha - De 1ª Qualidade, KG CANARINHO 310,0000  13,5900  4.212,90
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.

04.16271-0 Melancia - De 1ª Qualidade aspecto KG CANARINHO 1.860,0000  2,2400  4.166,40
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 
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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 KG CANARINHO 1.500,0000  3,3900  5.085,00
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.

04.16275-0 Tomate - 1ª Qualidade, aspecto globoso KG CANARINHO 3.000,0000  5,6900  17.070,00
- 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.

04.16278-0 Ovos - Produto de ótima qualidade; de BDJ GRANJA ACAMPAMENTO2.000,0000  10,9900  21.980,00
galinha; branco; grande; pesando no 
mínimo 50 gramas por unidade; isento de 
sujidades, fungos e substancias tóxicas; 
Acondicionados em bandeja com 30 
ovos.

04.16287-0 Linguiça Toscana - Produto de 1ª KG FRIMESA 1.500,0000  12,8600  19.290,00
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).

04.16291-0 Queijo Mussarela Fatiado - Produto de 1ª KG BRASILAT 1.550,0000  22,8800  35.464,00
qualidade, transportado e conservado 
em temperatura não superior a 8°c; 
embalado em 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: R$ 140.373,30
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TACIBA, 3 de Julho de 2019.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Contratante

__________________________________

MURILO DE SOUZA BASTOS ALIMENTOS - ME

Murilo de Souza Bastos

Contratada


