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Ata: 6/2018
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: 2838 - MERCADO MODELO TACIBA LTDA

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.02545-0 Trigo para quibe - Grãos limpos KG KININO 400,0000  4,1300  1.652,00

processados, embalado em sacos 
plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto.   Embalagem de 
500g, contendo impressas na embalagem 
todas as informações do produto e 
fabricante.

04.13829-0 Batata palha - Embalada em sacos PCT IMPERIAL 1.500,0000  4,8800  7.320,00
plásticos contendo impressa todas as 
informações do produto e fabricante, 
pacote de 500 gr.

04.13855-0 Açucar Cristal PCT 5 k PCT A.ALEGRE 2.500,0000  6,3700  15.925,00
04.15798-0 Farinha de milho amarela, produto obtido PCT PIPOIM 500,0000  2,2200  1.110,00

pela ligeira torração do grão de milho, 
desgerminado ou não, previamente 
macerado socado e peneirado, deverão 
ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitos. Não poderão estar 
úmidas ou rançosas, com umidade 
máxima de 14%p/p, com acidez máxima 
de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de 
proteína. Embalagem de  pacote de 1kg, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
com validade de no mínimo 12 meses.

04.15884-0 Farinha de trigo especial, Tipo especial KG ANIELA 1.000,0000  1,8400  1.840,00
sem fermento, enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Obtido de grãos de trigo 
sãos, limpos e isentos de matéria terrosa 
e parasita. Não podendo estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Embalagem 
resistente de 1kg, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante, validade mínima de 12 meses 
a partir da data de entrega.

04.15885-0 Feijão carioquinha tipo 1, Carioca, KG ANCELI 6.000,0000  2,6700  16.020,00
classificado como tipo I, novo, 
constituído de no mínimo 95% de grãos 
inteiros e correspondentes à variedade 
no tamanho e cor. Maduros, limpos e 
secos, isentos de matérias terrosas e 
parasitos, de boa aparência e qualidade.
Embalado em pacote plástico atóxico, 
transporte, termossoldado, resistente, 
Embalagem de 1kg, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante, validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega.

04.15890-0 Macarrão tipo argolinha Deverão ser PCT BASILAR 1.000,0000  1,8300  1.830,00
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 
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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.

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.15891-0 Macarrão tipo Ave Maria, Deverão ser PCT BASILAR 600,0000  1,6100  966,00

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.

04.15902-0 Sal Refinado Iodado, beneficiado e PCT MASTER 930,0000  0,6300  585,90
isento de sais de cálcio e magnésio, 
impurezas orgânicas, areias e 
fragmentos de conchas.  Embalado em 
saco plástico de 1kg, Embalado em saco 
plástico de 50g atóxico, contendo 
impressas na embalagem todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

04.15957-0 Macarrão tipo letrinhas, seca de cor KG RENATA 500,0000  3,6000  1.800,00
amarelo claro com ovos, fabricado a 
partir de matéria de boa qualidade, sem 
grão fermentados ou com caruncho. Sem 
corante, tendo no Maximo 13% de 
vitaminas. Os cortes deverão estar 
inteiros e homogenias. Após o preparo 
deverão-se soltos, com consciência 
macia porem não pegasoja. Embalado em 
saco de polietileno atóxico 
termossoldado com 500gramas. Validade 
mínima de 12 meses.

04.16045-0 Maionese, Produto de boa qualidade, SCH SUAVIT 1.000,0000  8,5900  8.590,00
embalagem plástica atóxica de 3kg, 
lacrada, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

04.16056-0 Leite Zero Lactose Leite Integral para LT NESTLE 200,0000  6,9900  1.398,00
dietas com  Restrição de Lactose 3% de 
gordura.  estabilizante citrato de sódio e 
mistura de estabilizantes para leite UHT (
trifosfato de sódio, difosfato de sódio e 
monofosfato de sódio) Embalagem Tetra 
Park de 1Ltr.

04.16159-0 Leite em pó integral instantâneo LTA NINHO 300,0000  8,2700  2.481,00
Vitaminado, instantâneo, sem adição de 
açúcar ou soja, contendo no máximo 
1,5% de gordura, embalado em latas de 
flandres ou alumínio, isenta de ferrugem,
não amassadas, resistentes, não 
violados, com capacidade de 400g, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega.

04.16161-0 Suplemento Alimentar Infantil sabores LTA SUSTAGEN 300,0000  30,0000  9.000,00
variados - Vitaminado, instantâneo, com 
aparência de pó fino, sabor e aroma 
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característico. Embalado em filme de 
poliéster metalizado, resistente 
termossoldado, com capacidade de 
380g, contendo impressas na embalagem 
todas as informações do produto e 
fabricante

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.16163-0 Creme de Leite de Origem animal, CX SHEFA 3.200,0000  1,9900  6.368,00

embalado em cx de 200g, limpa, isenta 
de ferrugem, não amassada, não 
estufada, resistente. Embalagem de 
200g indicada da mesma, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante  deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega.

04.16166-0 Maionese, Produto de boa qualidade, PT SUAVIT 1.000,0000  1,9900  1.990,00
embalagem plástica atóxica de 500 g 
lacrada, sem amassados, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante, validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega.

Valor Total do Fornecedor:  78.875,90

TACIBA, 26 de Julho de 2018.

__________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
MERCADO MODELO TACIBA LTDA

Luiz Paulo de Assis Batista
Contratada


