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Ata: 6-4/2018
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 13/2018
Processo/Ano: 21/2018 Data da Licitação: 24/07/2018

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: 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 Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.06676-0 Mucilon Arroz ou Milho - Instantâneo, LTA NESTLE 200,0000  7,3800  1.476,00

vitaminado, preparado a partir matéria 
prima sã de boa qualidade, composição 
básica: açúcar, arroz em pó, soro de 
leite, leite em pó. Embalado em filme de 
poliéster metalizado, resistente 
termossoldado, com capacidade de 
400g, contendo impressas na embalagem 
todas as informações do produto e 
fabricante.

04.15862-0 Biscoito tipo leite, produzido com material PCT LIANE 2.000,0000  3,5900  7.180,00
de boa qualidade, sabor e cor 
característico, textura crocante, 
embalagem de 400g, dupla face de 
polietileno atóxico, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Validade mínima 
de 12 meses a contar da data da 
entrega.

04.15863-0 Biscoito tipo maizena, produzido com PCT LIANE 2.500,0000  3,5900  8.975,00
material de boa qualidade, sabor e cor 
característico, textura crocante, 
embalagem de 400g, dupla face de 
polietileno atóxico, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Validade mínima 
de 12 meses a contar da data da 
entrega

04.15865-0 Biscoito tipo sequilho, produzido com PCT PANCO 1.500,0000  9,4900  14.235,00
material de boa qualidade, sabor e cor 
característico, textura crocante, 
embalagem de 500g, dupla face de 
polietileno atóxico, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Validade mínima 
de 12 meses a contar da data da 
entrega.

04.15869-0 Café em pó, produto devidamente PCT TRÊS LAGOAS 6.000,0000  5,5900  33.540,00
selecionado, beneficiado, torrado e 
moído. Embalagem de 500g. peso líquido,
com selo da ABIC. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses

04.15870-0 Cat chup preparado com frutos de boa FR ANIÁ 1.000,0000  1,9900  1.990,00
qualidade, com rótulo nutricional e data 
de validade, podendo ser embalagem de 
frasco plástico ou caixa com capacidade 
de 400g, prazo de validade mínimo de 12
meses.

04.15872-0 Coco ralado branco seco, produto de PCT INGÁ 100,0000  2,9700  297,00
boa qualidade, sem adição de açúcar,
isento de substâncias estranhas em sua 
composição, com embalagem de 100g,  
contendo impressas todas as 
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informações do produto e fabricante , 
prazo de validade mínimo de 12 meses.

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.15892-0 Macarrão tipo espaguete, Deverão ser PCT BASILAR 6.000,0000  1,7700  10.620,00

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, validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega.

04.15897-0 Milho 200 gramas drenado Embalado em LTA BONARE 1.500,0000  0,9900  1.485,00
lata de 200g, não amassadas, sem 
ferrugem, frutos selecionados de boa 
qualidade, com cor, sabor e cheiro 
característicos, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante, validade mínima de 12 meses 
a partir da data de entrega.

04.15898-0 Milho 2 Kg drenado Embalado em lata de LTA BONARE 600,0000  7,2400  4.344,00
2kg, não amassadas, sem ferrugem, 
frutos selecionados de boa qualidade, 
com cor, sabor e cheiro característicos, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

04.16051-0 Fermento Biologico granulado (seco) PCT FERMIX 50,0000  1,4000  70,00
embalagem metalizada com 10 gramas. 
valiadde de no minimo 12 meses.

Valor Total do Fornecedor:  84.212,00

TACIBA, 26 de Julho de 2018.
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