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Ata: 6-2/2019
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 11/2019
Processo/Ano: 16/2019 Data da Licitação: 29/07/2019

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 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: 4993 - TIAGO FERREIRA DA SILVA MERCADO EIRELI - ME

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.16300-0 Amido de Milho - Produto amiláceo KG KININO 400,0000  6,2900  2.516,00

extraído do milho; com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; com umidade 
máxima de 14% por peso; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; validade 
mínima de 10 meses na data da entrega, 
acondicionado em embalagem primaria 
plástica, flexível, termosselada; 
embalagem secundaria: caixa de papelão 
reforçado, não podendo estar úmidos, 
fermentados ou rançosos. Sob a forma 
de pó, deverão produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os 
dedos. Embalagem de 1 kg.

04.16305-0 Biscoito tipo Leite - Produzido com PCT LIANE 1.200,0000  3,9800  4.776,00
material de boa qualidade, sabor e cor 
característico, textura crocante, dupla 
face de polietileno atóxico, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16306-0 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Maisena) PCT LIANE 2.000,0000  3,9800  7.960,00
- Sem lactose; composto de farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, açúcar; fermento 
químico e outros ingredientes permitidos.
Produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característicos, 
textura crocante, não pode conter leite 
e derivados, edulcorantes e gordura 
trans; embalagem primária em filme 
plástico, hermeticamente fechado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 400g.

04.16309-0 Bolinhas de Cereais - Base de  farinha de CX SNOW 500,0000  10,2900  5.145,00
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 300g.

04.16311-0 Café em Pó - Café tradicional; torrado e PCT TRÊS LAGOAS 5.000,0000  8,6900  43.450,00
moído, bebida variando de mole a rio, 
excluindo-se o gosto rio zona; com um 
máximo de 20% de defeitos pretos, 
verdes e ardidos e ausência de grãos 
pretos-verdes e fermentados; 
admitindo-se grãos de safras passadas; 
desde que o gosto não seja pronunciado 
e preponderante; ponto de torra 
moderadamente escuro a médio claro; 
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com qualidade global aceitável mínima de 
4,5 pontos na escala sensorial de 0 a 10 
do lote entregue; impurezas (cascas e 
paus) em g/100g máxima de 1%; e 
umidade em g/100g máxima de 5%; 
rotulagem impressa no pacote; Pacote 
de 500g.

04.16313-0 Catchup - Preparado com frutos de boa FR VAL 500,0000  4,1500  2.075,00
qualidade, composto de polpa de 
tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, 
condimentos; especiarias e outros 
ingredientes permitidos; isento de 
sujidades e outros materiais estranhos; 
embalagem primária hermeticamente 
fechada e atóxica, com rótulo nutricional 
e data de validade. Frasco com 400g.

04.16314-0 Catchup - Preparado com frutos de boa FR D ´AJUDA 500,0000  24,4000  12.200,00
qualidade, composto de polpa de 
tomate, agua, açúcar, vinagre, sal, 
condimentos; especiarias e outros 
ingredientes permitidos; isento de 
sujidades e outros materiais estranhos; 
embalagem primária hermeticamente 
fechada e atóxica, com rótulo nutricional 
e data de validade. Frasco com 3,7 
litros.

04.16320-0 Erva Doce - Obtida de frutos do PCT REMA 100,0000  2,3000  230,00
espécime genuíno; com coloração verde 
pardacenta; isenta de sujidades e outros 
materiais estranhos; embalagem primaria 
saco plástico atóxico e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote com 10g.

04.16325-0 Farinha de Mandioca - Torrada tipo Biju, PCT PINDUCA 200,0000  9,1000  1.820,00
de Cor Creme Claro; isenta de sujidades,
parasitas, larvas e outros materiais 
estranhos. Embalagem primaria de saco 
de polietileno, contendo impressas todas 
as informações do produto e fabricante. 
Embalada em pacotes de 1 kg.

04.16326-0 Farinha de Milho (Amarela) - Produto PCT REBOUÇAS 200,0000  5,9700  1.194,00
obtido 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. Com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas. 
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.   Contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: 
pacote de 1 kg.

04.16333-0 Fermento em Pó Químico - Composto de UN KININO 300,0000  2,7900  837,00
pirofosfato acido de sódio, bicarbonato 
de sódio; fosfato monocalcio; 
acondicionado em embalagem plástica 
com tampa de rosca, embalagem atóxica 
e lacrada de boa qualidade, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem em lata 
ou pote plástico de 100g.

04.16335-0 Fubá de Milho - Simples, do Grão de Milho PCT SINHA 400,0000  3,8000  1.520,00
Moído; de Cor Amarela; Com Aspecto 
Cor, Cheiro e Sabor Próprios; Com 
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Ausência de Umidade, Fermentação, 
Ranço; Isento de Sujidades, Parasitas e 
Larvas; enriquecido com ferro, produto 
obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não, deverão ser 
fabricadas a partir de matérias primas 
sãs e limpas.  Embalagem pacote de 1 
kg, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante.

04.16336-0 Pó para preparo de Gelatina - Sabores CX APTI 300,0000  1,2000  360,00
variados; Não pode estar empedrado, 
nem com embalagem rompida. Embaladas 
em saco de polietileno leitoso atóxico e 
posteriormente em caixas de papelão 
fino, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Caixa com 45g.

04.16340-0 Leite em Pó Integral Instantâneo LTA ITALAC 100,0000  9,9900  999,00
Vitaminado - 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, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante). 
Embalagem: Lata de 400g.

04.16349-0 Macarrão Tipo: LETRINHAS - Massa PCT BASILAR 250,0000  3,2000  800,00
seca, de cor amarelo claro, com ovos, 
fabricado a partir de matéria de boa 
qualidade, sem grãos fermentados ou 
com caruncho. Sem corante. Os cortes 
deverão estar inteiros e homogêneos. 
Após o preparo deverão ser soltos, com 
consciência macia porem não pegajosa. 
Embalado em saco de polietileno atóxico 
termossoldado. Embalagem: 500gramas.

04.16357-0 Milho para Canjica - Grupo Misturada, PCT PIPOIM 100,0000  2,9900  299,00
Subrupo despeliculado, Classe Branca, 
Tipo 1; grãos inteiros, isento de insetos, 
impurezas, matérias e odores estranhos;
admitindo umidade máxima de 13% por 
peso; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a portaria 
109/89, RDC 259/02, RDC 360/03 e suas 
alterações posteriores. Armazenados em 
sacos de polietileno atóxico 
termossoldado, impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: pacote de 500g

04.16361-0 Orégano Seco - Puro, e obtido de folhas PCT REMA 100,0000  8,9900  899,00
e talos do espécime genuíno; com 
coloração verde pardacenta; isento de 
sujidades e outros materiais estranhos; 
embalagem primária plástica atóxica e 
lacrada; embalagem secundaria caixa de 
papelão reforçada; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 
12/01, RDC 259/02, RDC 276/05, RDC 
14/14 e alterações posteriores; 
Embalagem: Pacote com 100g.

04.16365-0 Suplemento Alimentar Infantil (sabores LTA SUSTAGEM KIDS 100,0000  25,6000  2.560,00
variados) - Vitaminado, instantâneo, com 
aparência de pó fino, sabor e aroma 
característico. Embalado em filme de 
poliéster metalizado, resistente 
termossoldado, contendo impressas na 
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embalagem todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: 380g.

Valor Total do Fornecedor: R$ 89.640,00

TACIBA, 01 de agosto de 2019.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Contratante

__________________________________

TIAGO FERREIRA DA SILVA MERCADO E CIA LTDA

Tiago Ferreira da Silva

Contratada


