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Ata: 6-3/2018
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: 4556 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.13937-0 Milho para canjica -Obtido de grãos de PCT SIAMAR 200,0000  1,5400  308,00

milho, de cor branca, grãos inteiros, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, 
com ausência de umidade; isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 
pacote  de 500g ,  em sacos de 
polietileno atóxico termossoldado, 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.

04.13950-0 Milho para Pipoca pacote de 500gr, grão PCT SIAMAR 500,0000  1,4000  700,00
selecionados, inteiros e livres de 
impurezas. Produto de primeira 
qualidade.

04.15799-0 Fubá mimoso de milho enriquecido com PCT ZANIN 800,0000  1,1200  896,00
ferro, produto obtido pela moagem do 
grão de milho, desgerminado ou não, 
deverão ser fabricadas a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não 
poderão estar úmidos ou rançosos, com 
umidade máxima de 15%p/p, com acidez 
máxima de 5%p/p, com no mínimo de 
7%p/p de proteína.  Embalagem pacote 
de  1kg, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

04.15836-0 Leite de soja, isento de impurezas. CX PURITY 200,0000  3,2900  658,00
Devera conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, numero de lote,
registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Validade mínima de 10 
meses. caixa de 1 litro

04.15871-0 Chá mate Produto de boa qualidade, CX EUNICE 1.500,0000  2,7900  4.185,00
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
data de validade, embalagem com 250g.

04.15873-0 Colorífico alimentício natural à base de PCT SINHÁ 500,0000  2,6400  1.320,00
urucum, embalagem de 500g, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante . Validade
mínima de 6 meses a contar da data da 
entrega.

04.15878-0 Ervilha embalagem de 2 Kg Lata de 2 LTA PREDILECTA 800,0000  7,8500  6.280,00
kg, não amassadas, sem ferrugem, com 
identificação do produto, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a contar da data da entrega.

04.15880-0 Extrato de tomate embalagem 4 Kg LTA BONARE 1.000,0000  11,8500  11.850,00
drenado Lata de 4 kg, não amassadas, 
concentrado preparado com frutos de 
boa qualidade, isentos de peles e 
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sementes, embalagem contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a contar da data da entrega.

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.15883-0 Farinha de rosca, Obtida pela moagem PCT SIAMAR 500,0000  2,3700  1.185,00

de pães torrados, de boa qualidade, 
acondicionada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, 
resistentes.  Embalagem de 500g, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

04.15886-0 Fermento em pó químico, De boa LTA TRISANTI 300,0000  1,3000  390,00
qualidade, embalagem em lata de 100g, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega.

04.15900-0 Polvilho azedo, Embalado em saco PCT SIAMAR 100,0000  4,3000  430,00
plástico de 500g, contendo impressas na 
embalagem todas as informações do 
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega.

04.15964-0 Oregano  puro embalado em saco PCT SIAMAR 300,0000  3,6000  1.080,00
plastico atoxico, contendo impressos 
todas informaçoes do produto. 
Embalagem de 100grmas

04.15967-0 MACARRÃO CABELO DE ANJO – massa PCT RENATA 200,0000  2,1500  430,00
com ovos tipo
cabelo de anjo. Embalagem: plástica, 
transparente,
resistente, bem vedada, contendo 500g,
isento de
qualquer substância estranha ou nociva. 
Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a 
partir da data de
entrega.

04.16165-0 Leite condensado, Obtido pela CX PIRACANJUBA 800,0000  3,1300  2.504,00
desidratação do leite, adicionado de 
sacarose ou glicose, embalado em cx 
limpa de 395gr,  de impuresas, não 
danificadas, resistente, que garanta a 
integridade do produto. Embalagem  
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

Valor Total do Fornecedor:  32.216,00

TACIBA, 26 de Julho de 2018.

__________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Barbara Cruz Faitarone
Contratada
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