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Ata:
6-2/2018
Modalidade:
13 - Pregão Presencial
Processo/Ano: 21/2018

Sequência:
Data da Licitação:

13/2018
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:

4123 - MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS - ME

Código
04.15794-0

04.15796-0

04.15855-0

04.15899-0

04.15904-0

Código
04.16157-0

Descrição
Aveia em flocos finos - produto
resultante da moagem de grãos de aveia
após limpeza e classificação. Composição
centesimal: 12g de proteínas, 8g de
lipídio e 63g de carboidrato - embalagem
CAIXA DE 500g. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.
Farinha de mandioca Torrada tipo Biju,
fabricada com matéria prima sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas e
parasitos, não podendo estar
fermentada ou rançosa, embalada em
pacotes de 1 kg, embalagem contendo
impressas todas as informações do
produto e fabricante, com validade de no
mínimo 12 meses.
Achocolatado em pó de preparo
instantâneo, aromatizado
artificialmente,contendo açúcar, cacau,
maltodextrina (extrato de malte),
estabilizantes, aromatizantes e
emulsificante lecitina de soja. Deve
conter 30% de cacau. Em embalagem de
400 gr. Deve conter o registro no MS,
data de fabricação com prazo de
validade e numero de lote aparentes,
constando no rótulo declaração ou
certificado do tipo do
produto. Na entrega, somente será
aceito o produto que tenha data de
validade de, no mínimo, 6 meses.
Óleo de soja, Produto refinado e de
acordo com os padrões legais.
Embalagem de 900ml, sem ferrugem ou
partes amassadas, contendo impressas
na embalagem todas as informações do
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega.
Vinagre de vinho tinto, Conteúdo
fermentado de ácido acético de vinho
tinto,com acidez de 4,2%, não contendo
gluten embalagem de 750 ml contendo
impressas todas as informações do
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a partir da data de fabricação.
Descrição
Farinha láctea sabor natural: o produto
deve estar em perfeito estado de
conservação, sem impurezas, sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto pó uniforme,
sem grumos, cor, sabor e odor
característicos do produto e não
rançoso. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico

Unid. Marca
CX
YOKI

Quantidade
200,0000

Valor Unitário
4,1900

Valor Total
838,00

500,0000

4,2500

2.125,00

PCT

PINDUCA

LTA

NESCAU

2.000,0000

4,4700

8.940,00

LTA

VILA VELHA

5.300,0000

2,9500

15.635,00

FR

CASTELO

800,0000

2,2900

1.832,00

Quantidade
250,0000

Valor Unitário
7,8900

Valor Total
1.972,50

Unid. Marca
LTA NESTLE
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04.16158-0

04.16162-0

04.16167-0
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(vitamina b9), açúcar, leite em pó
integral, vitaminas, minerais, sal e
aromatizantes. Valor nutricional na
porção de 30g: mínimo de 22g de
carboidratos, 3,8g de proteínas e 1,9g
de gorduras totais. Embalagem primária
de 230g em sache de filme poliéster
metalizado laminado com polietileno.
Embalagem secundária em caixas de
papelão. Deve constar na
embalagem data de validade e
fabricação do produto. Validade de 12
meses a partir da data de entrega do
produto. Devem constar na embalagem
as características do produto.
Leite em Pó Fórmula infantil de
seguimento com ferro para lactente a
partir do 6º mês: predominância proteica
de caseína, acrescida de óleos vegetais,
maltodextrina e enriquecida com
vitaminas, minerais, ferro e outros
oligoelementos. Ingredientes:
maltodextrina, leite de vaca desnatado,
oleína de palma, óleo de palmiste, óleo
de canola, óleo demilho, lecitina de soja,
vitaminas (c, e, pp, pantoteonato
decálcio, a, b6, b1, d3, b2, k, b12, ácido
fólico e biotina), saisminerais (sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de
cobre iodeto de potássio). Não contém
glúten. Embalagem primária de 400g em
latas. Embalagem secundária em caixas
de papelão. De boa qualidade. Aspecto:
pó uniforme, sem grumos, cor branco
amarelado, odor e sabor agradável, não
rançoso. Data de fabricação e validade
na embalagem. Validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega do
produto. Na embalagem devem constar
características do produto.
Catchup preparado com frutos de boa
qualidade, com rótulo nutricional e data
de validade, podendo ser embalagem de
frasco plástico ou caixa com capacidade
de 3,4 litros, prazo de validade mínimo
de 12 meses.
Margarina vegetal sem gorduras trans.
Oriunda de óleo vegetal comestível,
contendo vitaminas, açúcar e cloreto de
sódio, com no mínimo 80% de lipídios,
dentro dos padrões legais. Embalagem
em pote plástico com 500gr, contendo
impressas todas as informações do
produto e fabricante, validade mínima de
6 meses a partir da data de entrega.

LTA

ITALAC

200,0000

30,0000

6.000,00

FR

D AJUDA

1.000,0000

12,9900

12.990,00

UN

DORIANA

3.500,0000

3,4700

12.145,00

Valor Total do Fornecedor:
TACIBA, 26 de Julho de 2018.

__________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS - ME

Aparecido Leandro da Silva
Contratada

62.477,50
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