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ANEXO ÚNICO

Ata:
5-4/2019
Modalidade:
13 - Pregão Presencial
Processo/Ano: 14/2019

Sequência:
Data da Licitação:

10/2019
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:

4993 - TIAGO FERREIRA DA SILVA MERCADO EIRELI - ME

Código
04.16251-0

04.16252-0

04.16253-0

04.16255-0

04.16259-0

Descrição
Abacate - Formato piriforme, com casca
verde e polpa amarela; devendo o lote
apresentar homogeneidade visual de
tamanho e coloração; não apresentar
defeitos, como: podridão, passado,
ferido, queimado de sol grave; defeito
de casca grave ou danificação por
praga. Acondicionado em embalagens e
caixas apropriadas para o transporte.
Abacaxi Perola - De 1ª Qualidade,
tamanho grande, polpa com coloração
branca perola, formato cônico e casca c/
espessura fina; o lote devera apresentar
homogeneidade visual de tamanho e
coloração; não apresentar os defeitos,
como: podridão, amassado, sem coroa,
fascinação grave; ferimento, passado,
imaturo, defeito de polpa ou queimado
de sol grave. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Acondicionado em
embalagens apropriado para o
transporte.
Abóbora Paulista/Paulistinha - Tamanho
regular de Primeira Qualidade Sem
Cortes; produto fresco; deverá
apresentar odor agradável, formato
cilíndrico, casca fina, lisa e de coloração
creme c/estrias verdes e polpa creme
alaranjada; devendo o lote apresentar
homogeneidade visual de tamanho e
coloração; não apresentar os defeitos
ferimento, manchado ou podridão.
Alho - Tipo extra - O produto deverá
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.
Beterraba - Formato globular; casca com
coloração vermelho arroxeado; o lote
devera apresentar homogeneidade
visual de tamanho e cor; não apresentar
os defeitos: podridão, passado, murcho

Unid. Marca
KG BOM PREÇO

Quantidade
300,0000

Valor Unitário
5,6000

Valor Total R$
1.680,00

KG

BOM PREÇO

1.500,0000

4,2400

6.360,00

KG

BOM PREÇO

350,0000

3,9800

1.393,00

KG

KI-ALHO

600,0000

23,2900

13.974,00

KG

BOM PREÇO

900,0000

4,8800

4.392,00
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e ferimento. Tamanho regular de 1ª
qualidade, fresca compacta e firme,
isenta de sujidades, tamanho e
coloração uniforme. Acondicionadas em
sacos de 10 kg.

04.16262-0

04.16267-0

04.16273-0

04.16277-0

04.16280-0

Cenoura - Tamanho regular de 1ª
Qualidade, fresca, tamanho regular de
1ª Qualidade compacta e firme, sem
lesões de origem física ou mecânica, sem
perfurações e cortes casca com
coloração alaranjada escura, textura
lisa; formato cilíndrico e coração pouco
evidente; o lote deverá apresentar
homogeneidade visual de tamanho, e
cor; não apresentar os defeitos:
podridão, dano por praga, murcho,
ferimento; ombro verde ou roxo,
lenhoso, deformação grave, ou
quebrado. Acondicionadas em caixas
próprias para o transporte.
Maçã Nacional - Tamanho regular de 1ª
Qualidade, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta;
devendo ser bem desenvolvida sem
danos físicos e mecânico. Acondicionadas
em caixas próprias para o transporte,
sem que haja danos na sua parte
externa.
Pera - Tamanho regular de 1ª 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.
Repolho - Tamanho regular de 1ª
qualidade, sem cortes, verde, cabeça
arredondada; apresentando coloração
das folhas verde e textura lisa; o lote
deverá apresentar homogeneidade
visual de tamanho e coloração; não
apresentar os defeitos como: ferimento,
podridão, dano por praga; devendo ser
bem desenvolvido, sem danos físicos e
mecânicos, livres de presença de larvas
e parasitas, acondicionadas e sacos
plásticos próprio para o transporte.
Carne em Cubos - Cubos tamanho médio
de 3x3x3cm, resfriada ou fresca,
transportada e conservada a
temperatura não superior a 7ºc; com
cor, sabor e odor próprios, firme, sem
manchas esverdeada, consistente e não
pegajosa; devendo apresentar-se livre
de parasitas e de qualquer substancia
contaminante que possa alterá-la; ou
encobrir alguma alteração; Aspecto
próprio da espécie - não amolecida.
Acondicionada em embalagens plásticas
atóxicas transparentes resistentes,
grampeada mecanicamente.

KG

BOM PREÇO

2.000,0000

4,7500

9.500,00

KG

BOM PREÇO

4.520,0000

4,9900

22.554,80

KG

BOM PREÇO

1.500,0000

7,9900

11.985,00

KG

BOM PREÇO

1.500,0000

2,4900

3.735,00

KG

ACEM

3.500,0000

14,3900

50.365,00
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Devidamente rotulado em acordo com a
legislação vigente. Respeitando
atenciosamente as temperaturas
exigidas pela ANVISA.

04.16284-0

04.16289-0

04.16294-0

Empanado à Base de Carne de Frango
com Cenoura - Carne de frango, farinha
de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, cenoura. Com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios; livre de sujidades. Peso
por unidade; 20 a 25g. Armazenar o
produto em ambiente refrigerado a
-12°C ou mais frio. Embalagem Primaria:
Saco de polietileno de baixa densidade,
atóxico, flexível, resistente,
transparente. Embalagem Secundaria:
Caixa de papelão ondulado, reforçado,
lacrado, resistente ao impacto e as
condições de estocagem congelada.
Pernil Sem Osso - Pernil suíno de 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.
Carne Seca/Charque - Carne Bovina de
primeira qualidade, limpa sem osso, sem
pele, pouca gordura, sem pelancas,
peças embaladas á vácuo, resfriadas,
isentas de aditivos e substâncias
estranhas. Inspecionadas pelo ministério
da agricultura. Acondicionada em
embalagem primária plástica, flexível,
transparente, atóxica 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.

KG

LAR

760,0000

16,9700

12.897,20

KG

ESTRELA

2.000,0000

14,7500

29.500,00

PCT

FRIGOL

1.200,0000

13,4300

16.116,00

Valor Total do Fornecedor:

R$ 184.452,00

TACIBA, 3 de Julho de 2019.

__________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
TIAGO FERREIRA DA SILVA MERCADO EIRELI - ME
Tiago Ferreira da Silva
Contratada

