
R PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 5

Data Abertura: 05/03/2021 Hrs: 08:30 Data Abertura: 05/03/2021 Hrs: 08:30

Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE 

FELIX, 80

Observação: 

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO QDE. REQUIS. UNIDADETipo Cota VL. UNITÁRIO VL. TOTAL MARCA
1 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Morango. Composta de leite 

pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, fermento lácteo, 

conservante, corante, aroma e outros ingredientes permitidos; 

transportada e conservada em temperatura entre 1ºc a 7ºc; isenta de 

sujidades e outros materiais estranhos; Embalados em pacotes de 

polietileno atóxico lacrado, com identificação do produto, valor 

nutricional, endereço do fabricante, data de fabricação e validade no 

período mínimo de 15 dias, embalagem primaria plástica e atóxica, 

sache com peso de 1 kg ou 1 litro cada.

2700.0000 LT Aberta 0.00

2 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Coco. Composta de leite 

pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, fermento lácteo, 

conservante, corante, aroma e outros ingredientes permitidos; 

transportada e conservada em temperatura entre 1ºc a 7ºc; isenta de 

sujidades e outros materiais estranhos; Embalados em pacotes de 

polietileno atóxico lacrado, com identificação do produto, valor 

nutricional, endereço do fabricante, data de fabricação e validade no 

período mínimo de 15 dias, embalagem primaria plástica e atóxica, 

sache com peso de 1 kg ou 1 litro cada.

2700.0000 LT Aberta 0.00
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3 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Salada de Frutas. Composta de 

leite pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, fermento 

lácteo, conservante, corante, aroma e outros ingredientes 

permitidos; transportada e conservada em temperatura entre 1ºc a 

7ºc; isenta de sujidades e outros materiais estranhos; Embalados em 

pacotes de polietileno atóxico lacrado, com identificação do produto, 

valor nutricional, endereço do fabricante, data de fabricação e 

validade no período mínimo de 15 dias, embalagem primaria plástica 

e atóxica, sache com peso de 1 kg ou 1 litro cada

1800.0000 LT Aberta 0.00

4 Biscoito de Polvilho - Produzido a base de fécula de mandioca sem 

glúten; óleo, sal, água, leite, massa bem assada, cor, cheiro e sabor 

característico. Isento de impurezas e corpos estranhos. Embalagem 

plástica com etiqueta contendo as informações do produto (datas de 

fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço e identificação do 

fabricante).

180.0000 KG Aberta 0.00

5 Biscoito de Polvilho Sem Lactose - Produzido a base de fécula de 

mandioca sem glúten e totalmente isento de lactose; óleo, sal, água, 

massa bem assada, cor, cheiro e sabor característico. Isento de 

impurezas e corpos estranhos. Embalagem plástica com etiqueta 

contendo as informações do produto (datas de fabricação e validade; 

ingredientes, peso, endereço e identificação do fabricante).

27.0000 KG Aberta 0.00

6 Leite Pasteurizado Integral Tipo C - Com teor de gordura mínimo de 

3,0%; resfriado; transportado e conservado a temperatura máxima 

de 7ºc; apresentado como liquido branco opalescente homogêneo e 

odor característico; não deve apresentar substancias estranha a sua 

composição, como agentes inibidores de crescimento; neutralizantes 

da acidez e reconstituinte da densidade, e outras não permitidas; 

embalagem primária de saco plástico, atóxico e apropriado ao 

produto, lacrado, com identificação do produto, valor nutricional, 

endereço do fabricante data de fabricação e validade no período 

especificado pelo órgão competente; com validade mínima de 05 dias 

na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com 

decreto 9.013/17, instrução normativa 76/18, instrução normativa 

77/18, rdc 12/01, rdc 259/02; rdc 360/03 e alterações posteriores; 

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Adm. 

Determinados pelo mapa e ANVISA; as caixas que transportam o 

produto devem estar limpas, livres de sujidades, insetos, ou qualquer 

outra substância estranha. Embalagem contendo 1 litro, temperatura 

de resfriamento de ate 7ºc. Seguindo todas as normas do ministério 

da agricultura.

72000.0000 LT Aberta 0.00
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7 Pão do tipo Mini Caseirinho - Produto obtido pela cocção, em 

condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com 

farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo 

conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela 

ANVISA. Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações 

do produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, 

endereço e identificação do fabricante).

1350.0000 KG Aberta 0.00

8 Pão do tipo Mini de Leite - Produto obtido pela cocção, em condições 

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de 

trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros 

ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA. 

Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações do 

produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço 

e identificação do fabricante).

2700.0000 KG Aberta 0.00

9 Mini Pão Francês - com Sal, fresco do dia da entrega, elaborado com 

farinha de trigo especial, isento de impureza, mofo e corpos 

estranhos. Embalagem plástica com etiqueta contendo as 

informações do produto (datas de fabricação e validade; 

ingredientes, peso, endereço e identificação do fabricante).

900.0000 KG Aberta 0.00

10 Pão Francês - Ingredientes farinha de trigo, fermento biológico e sal. 

Isento de impurezas e corpos estranhos; deve ser fresco do dia. 

Composto de no mínimo 51% de farinha de trigo integral, farinha de 

trigo enriquecida c/ ferro e; acido fólico; açúcar, fermento biológico, 

sal, margarina; embalagem primaria apropriada para alimentos. 

Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações do 

produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço 

e identificação do fabricante).

9000.0000 KG Aberta 0.00

11 Pão p/ Cachorro Quente - Produto obtido pela cocção, em condições 

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de 

trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros 

ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA. 

Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações do 

produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço 

e identificação do fabricante).

1800.0000 KG Aberta 0.00

12 Pão do tipo Bisnaguinha - Produto obtido pela cocção, em condições 

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura, ovo, e 

outros ingredientes permitidos. Embalagem plástica com etiqueta 

contendo as informações do produto (datas de fabricação e validade; 

ingredientes, peso, endereço e identificação do fabricante). 

Embalagem: Pacote com 300g.

180.0000 PCT Aberta 0.00
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13 Pão de Forma do Tipo Integral - Peça fatiada; composto de farinha de 

trigo integral, farinha de trigo enriquecida c/ferro e acido fólico; 

açúcar mascavo, gordura vegetal; conservador, estabilizante; sal; 

embalagem primaria saco plástico atóxico e lacrado; e suas condições 

deverão estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, 

rdc 344/02, rdc263/05 e alterações posteriores; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; com validade mínima de 12 dias na 

data da entrega.

135.0000 KG Aberta 0.00

14 Pão de Forma, Tipo Tradicional - Peça fatiada; composto de farinha 

de trigo enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

leite em pó; sal, agua, fermento biológico, conservador; embalagem 

primaria saco plástico atóxico e lacrado; e suas condições deverão 

estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 344/02, 

rdc 263/05 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no 

ato da entrega aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA; 

com validade mínima de 15 dias na data da entrega.

135.0000 KG Aberta 0.00

15 Rosca Doce - Com Cobertura de creme ou leite condensado; 

composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 

açúcar, sal, leite, agua, óleo; ovo, fermento, e outros ingredientes 

permitidos; pesando no mínimo 500 gramas; embalagem plástica 

com etiqueta contendo as informações do produto (datas de 

fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço e identificação do 

fabricante); embalagem primaria apropriada para alimentos; e suas 

condições deverão estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 

360/03, rdc 344/02; rdc 263/05 e alterações posteriores; produto 

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 

Determinados pela Anvisa; com validade mínima de 3 dias na data da 

entrega.

630.0000 KG Aberta 0.00

16 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Morango. Composta de leite 

pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, fermento lácteo, 

conservante, corante, aroma e outros ingredientes permitidos; 

transportada e conservada em temperatura entre 1ºc a 7ºc; isenta de 

sujidades e outros materiais estranhos; Embalados em pacotes de 

polietileno atóxico lacrado, com identificação do produto, valor 

nutricional, endereço do fabricante, data de fabricação e validade no 

período mínimo de 15 dias, embalagem primaria plástica e atóxica, 

sache com peso de 1 kg ou 1 litro cada.

300.0000 LT Reservada 0.00
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17 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Coco. Composta de leite 

pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, fermento lácteo, 

conservante, corante, aroma e outros ingredientes permitidos; 

transportada e conservada em temperatura entre 1ºc a 7ºc; isenta de 

sujidades e outros materiais estranhos; Embalados em pacotes de 

polietileno atóxico lacrado, com identificação do produto, valor 

nutricional, endereço do fabricante, data de fabricação e validade no 

período mínimo de 15 dias, embalagem primaria plástica e atóxica, 

sache com peso de 1 kg ou 1 litro cada.

300.0000 LT Reservada 0.00

18 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Salada de Frutas. Composta de 

leite pasteurizado, soro de leite pasteurizado, açúcar, fermento 

lácteo, conservante, corante, aroma e outros ingredientes 

permitidos; transportada e conservada em temperatura entre 1ºc a 

7ºc; isenta de sujidades e outros materiais estranhos; Embalados em 

pacotes de polietileno atóxico lacrado, com identificação do produto, 

valor nutricional, endereço do fabricante, data de fabricação e 

validade no período mínimo de 15 dias, embalagem primaria plástica 

e atóxica, sache com peso de 1 kg ou 1 litro cada

200.0000 LT Reservada 0.00

19 Biscoito de Polvilho - Produzido a base de fécula de mandioca sem 

glúten; óleo, sal, água, leite, massa bem assada, cor, cheiro e sabor 

característico. Isento de impurezas e corpos estranhos. Embalagem 

plástica com etiqueta contendo as informações do produto (datas de 

fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço e identificação do 

fabricante).

20.0000 KG Reservada 0.00

20 Biscoito de Polvilho Sem Lactose - Produzido a base de fécula de 

mandioca sem glúten e totalmente isento de lactose; óleo, sal, água, 

massa bem assada, cor, cheiro e sabor característico. Isento de 

impurezas e corpos estranhos. Embalagem plástica com etiqueta 

contendo as informações do produto (datas de fabricação e validade; 

ingredientes, peso, endereço e identificação do fabricante).

3.0000 KG Reservada 0.00
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21 Leite Pasteurizado Integral Tipo C - Com teor de gordura mínimo de 

3,0%; resfriado; transportado e conservado a temperatura máxima 

de 7ºc; apresentado como liquido branco opalescente homogêneo e 

odor característico; não deve apresentar substancias estranha a sua 

composição, como agentes inibidores de crescimento; neutralizantes 

da acidez e reconstituinte da densidade, e outras não permitidas; 

embalagem primária de saco plástico, atóxico e apropriado ao 

produto, lacrado, com identificação do produto, valor nutricional, 

endereço do fabricante data de fabricação e validade no período 

especificado pelo órgão competente; com validade mínima de 05 dias 

na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com 

decreto 9.013/17, instrução normativa 76/18, instrução normativa 

77/18, rdc 12/01, rdc 259/02; rdc 360/03 e alterações posteriores; 

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Adm. 

Determinados pelo mapa e ANVISA; as caixas que transportam o 

produto devem estar limpas, livres de sujidades, insetos, ou qualquer 

outra substância estranha. Embalagem contendo 1 litro, temperatura 

de resfriamento de ate 7ºc. Seguindo todas as normas do ministério 

da agricultura.

8000.0000 LT Reservada 0.00

22 Pão do tipo Mini Caseirinho - Produto obtido pela cocção, em 

condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com 

farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo 

conter outros ingredientes desde que declarados e aprovados pela 

ANVISA. Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações 

do produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, 

endereço e identificação do fabricante).

150.0000 KG Reservada 0.00

23 Pão do tipo Mini de Leite - Produto obtido pela cocção, em condições 

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de 

trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros 

ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA. 

Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações do 

produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço 

e identificação do fabricante).

300.0000 KG Reservada 0.00

24 Mini Pão Francês - com Sal, fresco do dia da entrega, elaborado com 

farinha de trigo especial, isento de impureza, mofo e corpos 

estranhos. Embalagem plástica com etiqueta contendo as 

informações do produto (datas de fabricação e validade; 

ingredientes, peso, endereço e identificação do fabricante).

100.0000 KG Reservada 0.00
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25 Pão Francês - Ingredientes farinha de trigo, fermento biológico e sal. 

Isento de impurezas e corpos estranhos; deve ser fresco do dia. 

Composto de no mínimo 51% de farinha de trigo integral, farinha de 

trigo enriquecida c/ ferro e; acido fólico; açúcar, fermento biológico, 

sal, margarina; embalagem primaria apropriada para alimentos. 

Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações do 

produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço 

e identificação do fabricante).

1000.0000 KG Reservada 0.00

26 Pão p/ Cachorro Quente - Produto obtido pela cocção, em condições 

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de 

trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros 

ingredientes desde que declarados e aprovados pela ANVISA. 

Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações do 

produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço 

e identificação do fabricante).

200.0000 KG Reservada 0.00

27 Pão do tipo Bisnaguinha - Produto obtido pela cocção, em condições 

técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura, ovo, e 

outros ingredientes permitidos. Embalagem plástica com etiqueta 

contendo as informações do produto (datas de fabricação e validade; 

ingredientes, peso, endereço e identificação do fabricante). 

Embalagem: Pacote com 300g.

20.0000 PCT Reservada 0.00

28 Pão de Forma do Tipo Integral - Peça fatiada; composto de farinha de 

trigo integral, farinha de trigo enriquecida c/ferro e acido fólico; 

açúcar mascavo, gordura vegetal; conservador, estabilizante; sal; 

embalagem primaria saco plástico atóxico e lacrado; e suas condições 

deverão estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, 

rdc 344/02, rdc263/05 e alterações posteriores; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; com validade mínima de 12 dias na 

data da entrega.

15.0000 KG Reservada 0.00

29 Pão de Forma, Tipo Tradicional - Peça fatiada; composto de farinha 

de trigo enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

leite em pó; sal, agua, fermento biológico, conservador; embalagem 

primaria saco plástico atóxico e lacrado; e suas condições deverão 

estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 344/02, 

rdc 263/05 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no 

ato da entrega aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA; 

com validade mínima de 15 dias na data da entrega.

15.0000 KG Reservada 0.00
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30 Rosca Doce - Com Cobertura de creme ou leite condensado; 

composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 

açúcar, sal, leite, agua, óleo; ovo, fermento, e outros ingredientes 

permitidos; pesando no mínimo 500 gramas; embalagem plástica 

com etiqueta contendo as informações do produto (datas de 

fabricação e validade; ingredientes, peso, endereço e identificação do 

fabricante); embalagem primaria apropriada para alimentos; e suas 

condições deverão estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 

360/03, rdc 344/02; rdc 263/05 e alterações posteriores; produto 

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 

Determinados pela Anvisa; com validade mínima de 3 dias na data da 

entrega.

70.0000 KG Reservada 0.00

Valor Líquido 0.00

Carimbo do CNPJ

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Garantia da Proposta

Prazo de Entrega

Assinatura do Responsável
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