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Ata: 9-1/2018
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 19/2018
Processo/Ano: 27/2018 Data da Licitação: 23/08/2018

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: aquisição de carnes, frios, embutidos e hortifrutigranjeiros para atender a Merenda Escolar, com entregas parceladas de acordo 
com a necessidade da Administração

Fornecedor: 2838 - MERCADO MODELO TACIBA LTDA  EPP

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.13774-0 Abobora Cambota - Tamanho regular de KG MODELO 350,0000  1,5500  542,50

Primeira Qualidade S/Cortes produtos 
frescos e com  grau de maturação 
intermediaria, deverá apresentar odor 
agradável, consistência firme de 1ª 
qualidade sem lesões de origem, sem 
rachaduras, sem danos físicos e 
mecânicos. Acondicionado em sacos de 
10kg.

04.13781-0 Beterraba - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 900,0000  1,9100  1.719,00
Qualidade, fresca compacta e firme, 
isenta de sujidades, tamanho e 
coloração uniforme. Acondicionadas em 
sacos de 10kg.

04.13783-0 Cebola - Seca, branca de 1ª Qualidade KG MODELO 2.500,0000  1,4900  3.725,00
compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, 
isentas de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionadas e caixas próprias para o 
transporte.

04.13784-0 Cenoura - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 2.000,0000  1,0800  2.160,00
Qualidade, fresca compacta e firme, sem 
rachaduras,  isenta de sujidades, 
tamanho e coloração uniforme. 
Acondicionadas em sacos 5kg.

04.13786-0 Chuchu - Tamanha regular de 1ª KG MODELO 600,0000  1,5900  954,00
Qualidade compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, sem 
perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionadas e caixas próprias para o 
transporte.

04.13787-0 Espinafre - De 1ª Qualidade, coloração MÇ MODELO 300,0000  4,6100  1.383,00
preservada no tom verde escuro de 
formato uniforme, folhas sem presenças 
de sujidades e sem larvas e parasitas. 
Acondicionadas em sacos plásticos 
descartáveis e transparente, no máximo 
5 maços.

04.13790-0 Repolho - Tamanho regular  de 1ª KG MODELO 1.500,0000  1,4600  2.190,00
Qualidade S/Cortes , cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, sem danos físicos e 
mecânicos, livres de presença de larvas 
e parasitas, Acondicionadas e sacos 
plásticos próprio para p transporte.

04.13792-0 Tomate - De 1ª Qualidade, aspecto KG MODELO 3.000,0000  1,0900  3.270,00
globoso -mista com verdes e maduros. 
Classificados como legumes graúdos e 
polpas firmes, sem a presença de larvas 
e parasitas, sem sujidades. 
Acondicionada em embalagens própria 
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para o transportes.

04.13794-0 Abacaxi Perola - De 1ª Qualidade KG MODELO 1.500,0000  1,5400  2.310,00
tamanho grande, cor e formato 
uniforme, com polpa intacta e firme, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Acondicionado 
em embalagens apropriado para o 
transporte.

04.13795-0 Abacate - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 300,0000  2,3900  717,00
Qualidade - tamanho grande, cor e 
formação uniforme, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos 
oriundo do manuseio e transporte 
acondicionado em embalagens caixas 
apropriadas para o transporte.

04.13797-0 Banana Maçã - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 1.000,0000  1,9800  1.980,00
Qualidade em pencas, tamanho e 
coloração uniformes, com polpa firmes e 
intactas, devendo ser bem desenvolvida,
sem danos físicos e mecânicos do 
manuseio e transportes, acondicionadas 
em pencas avulsas caixas apropriadas de
20kg para o transporte.

04.13800-0 Laranja Pera Rio - De ótima Qualidade, KG MODELO 5.000,0000  1,0900  5.450,00
compacta e fresca e firme isenta de 
sujidades, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida 
e acondicionada em sacos de 20kg.

04.13807-0 Pêra - Tamanho regular de 1ª Qualidade, KG MODELO 1.500,0000  4,6400  6.960,00
tamanho e coloração uniformes, com 
polpa firmes e intactas, devendo ser bem 
desenvolvida sem danos físicos e 
mecânico. Acondicionadas em caixas de 
18 kg própria para o transporte sem que 
haja danos na sua parte externa.

04.13815-0 Coxa e Sobrecoxa - Produto de 1ª KG ITABOM 5.000,0000  3,9000  19.500,00
Qualidade, tamanho médio e 
padronizado e congelado.  Cor e sabor 
característico, acondicionado em sacos 
plásticos atóxicos, resistentes lacrados, 
devidamente rotulado de acordo com a 
legislação vigente.

04.13828-0 Melancia - Tamanho regular de 1ª KG MODELO 1.860,0000  0,8800  1.636,80
Qualidade aspecto globoso, cor própria, 
classificada  como fruta com polpa firme 
e intacta, isenta de rachaduras e livres 
de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física. Acondicionado em embalagem 
apropriado para o transporte, a granel 
de 10 a 12 kg

04.13891-0 Couve Flor. produto de 1º qualidade, KG MODELO 350,0000  4,2400  1.484,00
coloração e formato preservado, sem 
presença de sujidade, larvas ou outros 
parasitas.

04.15809-0 Batata Inglesa; tamanho regular de KG MODELO 5.000,0000  1,0900  5.450,00
Primeira Qualidade S/Cortes produtos 
frescos e com  grau de maturação 
intermediaria, deverá apresentar odor 
agradável, consistência firme de 1ª 
qualidade sem lesões de origem, sem 
rachaduras, sem danos físicos e 
mecânicos.

04.15909-0 Ovos-produto de ótima qualidade  BDJ KYMURA 2.000,0000  7,7900  15.580,00
tamanho padrão, cascas lisa isentas de 
rachaduras, sem sujidades. 
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Acondicionados em bandeja com 30 
ovos.

04.16094-0 Empanado à Base de Carne de Frango KG SEARA 760,0000  13,9000  10.564,00
com Cenoura:Carne  de frango, farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, cenoura, gordura vegetal. Água, 
amido, farinha de rosca, sal hipossódico, 
cebola, sal , açúcar, minerais (ferro e 
zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) 
estabilizante tripolifosfato de sodio, 
realçador de sabor: glutamato 
monossodico, aromatizantes: aroma 
natural, espessante goma xantana, 
corantes: urucum e carmim de 
cochonilha. CONTEM GLUTEN
Peso por unidade; 20g
Carb;19%    Prt; 12,3%
Lip:10%                              VCT 
:213LKcal/100g
Prazo de validade: 120 dias
Armazenar o produto em ambiente 
refrigerado a -12°C ou mais frio.
Embalagem Primaria: Saco de polietileno 
de baixa densidade, atóxico, flexível, 
resistente, termosoldado, transparente 
com capacidade para 3kg.
Embalagem Secundaria: Caixa de 
papelão ondulado, reforçado, lacrado 
com fita adesiva, resistente ao impacto e 
as condições de estocagem congelada.
Rotulagem esta de acordo com a 
legislação vigente.

Valor Total do Fornecedor:  87.575,30

TACIBA, 29 de Agosto de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
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Contratada


