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Ata: 6-1/2018
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: 2865 - MURILO DE SOUZA BASTOS ALIMENTOS - ME

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.13831-0 Pão de mel - Produzido com material de PCT PANCO 800,0000  4,5800  3.664,00

boa qualidade, bem assada. Embalados 
em pacotes de polietileno lacrado com 
peso liquido de 500g, contendo 
impressas na embalagem todas as 
informações do produto e fabricante.
Marcas pré-aprovadas: Panco

04.13931-0 Macarrão tipo Padre nosso - Deverão ser PCT BASILAR 1.000,0000  1,6100  1.610,00
fabricados a partir de matérias primas 
limpas, cortes inteiros, As massas ao 
serem postas na água não deverão 
turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas.  
Embalagem pacote de 500g  em sacos de 
polietileno atóxico termossoldado, 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.

04.13951-0 Bolinhas de cereais a base de   farinha CX ALCA FOODS 1.000,0000  9,3500  9.350,00
de milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico (da qual 54% é farinha integral), 
açúcar, amido, xarope de glicose, cacau 
em pó (3,7%), oleína de palma, sal, 
vitaminas e sais minerais, antiumectante 
fosfato dicálcico, corante caramelo, 
aromatizante e estabilizante fosfato 
trissódico. Contém traços de leite. caixa  
de 300 gramas.

04.15858-0 Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, PCT CARREFUR 5.000,0000  10,9900  54.950,00
sem glútem, contendo no mínimo de 90%
de grãos inteiros com no máximo de 14%
de umidade e com valor nutricional na 
porção de 50g contendo no mínimo de 
37g de carboidratos, 4g de proteínas e 0
de gorduras totais. Com rendimento 
após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes 
a mais do peso antes da cocção, 
devendo também apresentar coloração 
branca, grãos íntegros e
soltos após cozimento. - emb. 5 Kg 
Validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega.

04.15861-0 Biscoito tipo cream-cracker, produzido PCT LIANE 3.000,0000  3,5900  10.770,00
com 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.

04.15864-0 Biscoito tipo rosquinha de coco, PCT PRODASA 1.500,0000  5,1100  7.665,00
produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, embalagem de 400g, 
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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.

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.15874-0 Cravo da Índia, embalada em saco PCT YOKI 1.000,0000  2,9800  2.980,00

plástico atóxico contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante, pacote com 10 g, prazo de 
validade mínimo de 12 meses

04.15876-0 Erva doce embalada em saco plástico PCT YOKI 200,0000  2,9900  598,00
atóxico contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
pacote com 10 g, prazo de validade 
mínimo de 12 meses

04.15877-0 Ervilha embalagem de 200 gramas. Lata LTA STELA ODORO 800,0000  0,9900  792,00
de 200g, 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.

04.15888-0 Gelatina sabores variados, embaladas CX APTI 1.270,0000  0,5500  698,50
em saco de polietileno leitoso atóxico e 
posteriormente em caixas de papelão 
fino com volume de 45g, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega

04.15894-0 Macarrão tipo parafuso 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.

04.15952-0 Feijão preto tipo 1 novo, classificado com KG ANCELI 500,0000  3,3400  1.670,00
tipo cores, constituído de grão inteiro  
com a mesma coloração admitindo-se no 
Maximo 05% de misturas de outras  
classes e ate 10% de mistura de 
variedades de classes isento de materiais 
terrosa, de parasitos, de detritos 
animais, murchos, imaturos, mofados, 
carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade. 
De produção recente, validade mínima de
06 meses. Embalados em saco de 
polietileno atóxico termossoldado 
contendo peso liquido de 1 kilo. 
Embalagem secundária saco de 
polietileno com 30 kilos.

04.15954-0 Folhas de louro 100% puro (natural)  PCT YOKI 50,0000  3,9900  199,50
embalado em saco plástico atóxico 
contendo todas informações do produto 
e fabricante, pacote com 10 gramas .

04.16044-0 Canela em pó  pura - embalada em saco PCT ALCOBACA 100,0000  2,4900  249,00
plástico atóxico contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante, pacote com 10 gramas

04.16155-0 Amido de milho - produto amiláceo KG D MILLE 800,0000  2,2300  1.784,00
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extraído do milho, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas isentas de 
matérias terrosas e parasitos, não 
podendo estar úmidos, fermentados ou 
rançosos. Sob a forma de pó, deverão 
produzir ligeira crepitação quando 
comprimido entre os dedos. Umidade 
máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, 
mínimo de amido 84%p/p e resíduo 
mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 
500g. Validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.16160-0 Leite em Pó Fórmula infantil de LTA NESTLE 200,0000  30,0000  6.000,00

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.

04.16164-0 Extrato de tomate embalagem com 340 SCH BONARI 1.500,0000  0,9100  1.365,00
gramas, sache de 340g, não danificadas,
concentrado preparado com frutos de 
boa qualidade, isentos de peles e 
sementes, embalagem contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a contar da data da entrega.

Valor Total do Fornecedor:  114.965,00

TACIBA, 26 de Julho de 2018.

__________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
MURILO DE SOUZA BASTOS ALIMENTOS - ME

Murilo de Souza Bastos
Contratada
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