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Ata: 6-1/2019
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: 4123 - MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS - ME

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.16301-0 Arroz Agulhinha - Longo, fino, polido, PCT CARREFOUR 3.000,0000  12,9000  38.700,00

tipo 1, sem glúten, 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. Isentado de: matérias 
estranhas, grãos mofados, ardidos e 
enegrecidos; isento de: insetos, 
carunchos, gorgulhos e outras pragas; 
embalagem primária de saco plástico 
atóxico, hermeticamente fechado; 
Pacote de 5 kg.

04.16308-0 Biscoito Doce sem Recheio (tipo Sequilho) PCT PANCO 800,0000  8,9500  7.160,00
- Composto de amido, ovo, açúcar, 
fécula de mandioca, margarina, leite em 
pó; gordura vegetal, fermento químico, 
emulsificante; embalagem primaria de 
saco plástico, atóxico e lacrado; 
produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Pacote de 500g.

04.16312-0 Canela em Pó - Pó fino homogêneo; PCT NATUREZA 80,0000  1,9500  156,00
obtida da casca do espécime genuíno; de 
coloração marrom claro; com sabor e 
odor próprios; livre de sujidades e 
materiais estranhos; embalagem primaria 
de plástico atóxico e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote com 10g.

04.16316-0 Coco Ralado - Produto de boa qualidade, PCT INGA 80,0000  3,9900  319,20
sem adição de açúcar, branco seco, 
puro, parcialmente desidratado; 
Processo Tecnológico Adequado; Com 
Umidade Máxima de 4%, e Lipídios Entre 
35% a 60%; Isento de Impurezas, 
sujidades e ranço; Embalagem 
Apropriada; Caixa de Papelão. Isento de 
substâncias estranhas em sua 
composição, contendo impressas todas 
as informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 100g.

04.16321-0 Ervilha - Verde em conserva; simples; LTA BONARE 300,0000  14,8000  4.440,00
inteira; imersa em salmoura; 
Apresentando tamanho e coloração 
uniformes; Embalagens não amassadas, 
sem ferrugem, com identificação do 
produto, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Acondicionada em embalagem primaria 
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apropriada, hermeticamente fechada e 
atóxica; sendo considerado como peso o 
produto drenado. Embalagem de 2 kg.

04.16322-0 Ervilha - Verde em conserva, simples; LTA BONARE 500,0000  1,8900  945,00
inteira; imersa em salmoura; 
Apresentando tamanho e coloração 
uniformes; Embalagens não amassadas, 
sem ferrugem, com identificação do 
produto, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Acondicionada em embalagem primaria 
apropriada, hermeticamente fechada e 
atóxica; sendo considerado como peso o 
produto drenado. Embalagem de 200g.

04.16327-0 Farinha de Rosca - Obtida pela moagem PCT NATUREZA 500,0000  4,1600  2.080,00
de pães torrados, de boa qualidade, 
acondicionada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, 
resistentes; contendo impressas todas 
as informações do produto e fabricante. 
Pacote de 500g.

04.16328-0 Farinha de Trigo - Tipo especial sem PCT TIA OFELIA 600,0000  2,9700  1.782,00
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: 
PACOTE de 1 kg, contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante.

04.16330-0 Feijão Carioca - Classificado como tipo I, PCT CANARINHO 2.500,0000  6,0900  15.225,00
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, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 1 kg.

04.16332-0 Fermento Biológico - granulado (seco), PCT DONA BENTA 50,0000  1,0400  52,00
Composto de Saccharomyces Cerevisiae 
e Agente e Reidratacao. Embalagem 
metalizada com 10g.

04.16338-0 Leite de Soja - apresentado em forma CX ADES 200,0000  5,9000  1.180,00
liquida; com cor, sabor e aroma próprios.
Isento de impurezas. Deverá conter 
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Caixa de 1 litro.

04.16344-0 Leite Zero Lactose - Leite Integral para LT ITALAC 200,0000  3,9000  780,00
dietas com Restrição de Lactose, com 
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 1 litro.

04.16346-0 Macarrão Tipo: CABELO DE ANJO - PCT BASILAR 100,0000  4,0500  405,00
Massa com ovos. Formato Cabelo de 
Anjo (aletria); Massa seca; Transportada 
e conservada a temperatura ambiente; 
Composta de sêmola de trigo enriquecida 
Com ácido fólico e ferro, ovos e corantes 
naturais; matérias primas sãs e limpas, 
produto isento de carunchos e de 
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qualquer substância estranha ou nociva. 
Embalagem primária plástica 
hermeticamente fechada, transparente, 
resistente, bem vedada; contendo 500g.

04.16348-0 Macarrão Tipo: ESPAGUETE - Formato PCT BASILAR 5.000,0000  2,9900  14.950,00
espaguete; massa seca; transportada e 
conservada a temperatura ambiente; 
composta de farinha de trigo enriquecida 
com acido fólico e ferro, ovos e outros 
ingredientes permitidos. Deverão ser 
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.   
Acondicionado em sacos de polietileno 
atóxico termossoldado, impressas todas 
as informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 500g.

04.16351-0 Macarrão Tipo: PARAFUSO - Deverão ser PCT BASILAR 1.800,0000  2,9900  5.382,00
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. 
Armazenados em sacos de polietileno 
atóxico termossoldado, impressas todas 
as informações do produto e fabricante. 
Embalagem: 500g.

04.16352-0 Maionese - Produto de boa qualidade, SCH MESA 400,0000  16,9400  6.776,00
emulsão cremosa tradicional obtida a 
partir da mistura de ovos com óleos 
vegetais; composta de água, óleo 
vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, açúcar, vinagre, sal; 
acidulantes, estabilizante, conservador, 
aromatizantes, sequestrantes, 
antioxidantes e corante; de consistência 
cremosa; apresentando cor amarelada; 
com cheiro e sabor característicos; 
embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente  fechada e atóxica, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: Sachê de 3 Kg.

04.16353-0 Maionese - Produto de boa qualidade, PT QUERO 400,0000  3,9900  1.596,00
emulsão cremosa tradicional obtida a 
partir da mistura de ovos com óleos 
vegetais; composta de água, óleo 
vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, açúcar, vinagre, sal; 
acidulantes, estabilizante, conservador, 
aromatizantes, sequestrantes, 
antioxidantes e corante; de consistência 
cremosa; apresentando cor amarelada; 
com cheiro e sabor característicos; 
embalagem primaria apropriada, 
hermeticamente  fechada e atóxica, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: Pote de 500g.

04.16354-0 Margarina Vegetal - Com sal, com no KG DORIANA 3.000,0000  10,4900  31.470,00
mínimo 80% de lipídios, dentro dos 
padrões legais. Sem gorduras trans, 
composta de óleos vegetais, água, leite, 
sal; estabilizante, conservador, 
acidulante, aromatizante e outros 
ingredientes permitidos; transportada e 
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conservada a uma temperatura não 
superior a 16ºc; Não pode estar 
rançosa, ou com características não 
naturais do produto. Embalagem de pote 
plástico atóxico e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: 1 kg.

04.16358-0 Milho para Pipoca - Classe amarela, tipo PCT NATUREZA 200,0000  2,9900  598,00
1, beneficiado, limpo e seco; isento de 
matérias estranhas, impurezas, mofo ou 
fermentação; admitindo umidade máxima 
de 13,5%; grãos selecionados, inteiros e 
livres de impurezas. Produto de primeira 
qualidade. Embalagem primária de saco 
plástico filme bopp; e suas condições 
deverão estar de acordo com a instrução 
normativa 61/11, RDC 259/02, RDC 
360/03,rdc 14/14, RDC 07/11 e suas 
posteriores alterações; Embalagem: 
500g.

04.16360-0 Óleo de Soja - Produto refinado, 100% FR SOYA 5.000,0000  3,2900  16.450,00
vegetal, produzido de acordo com os 
padrões legais, com Vitamina E, não 
pode estar rançoso, com sujidades, ou 
turvo. Embalagem contendo impressas 
na embalagem todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem 
Plástica/PET: 900 ml.

04.16364-0 Sal Refinado Iodado - Beneficiado e PCT DUNORTE 950,0000  1,5800  1.501,00
isento de sais de cálcio e magnésio, 
impurezas orgânicas, areias e 
fragmentos de conchas. Composto de 
cloreto de sódio e sais de iodo; 
embalagem primária hermeticamente 
fechada e atóxica; e suas condições 
deverão estar de acordo com a lei 
6.150/74, decreto 75.697/75, RDC 
23/13, RDC 259/02 e alterações 
posteriores; Embalado em saco plástico 
de 1 kg.

04.16367-0 Vinagre de Vinho Branco - Conteúdo FR VITALIA 700,0000  3,9800  2.786,00
fermentado de ácido acético de vinho 
tinto. Composto de fermentado acético 
de vinho branco, água e conservante; 
com acidez volátil mínima de 4%; isento 
de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária 
hermeticamente fechada e atóxica; e 
suas condições deverão estar de acordo 
com a instrução normativa 55/02, 
decreto 6.871/09, RDC 259/02 e 
alterações posteriores; embalagem deve 
conter impressas todas as informações 
do produto e fabricante. Embalagem: 
750 ml.

Valor Total do Fornecedor: R$ 154.733,20

TACIBA, 01 de agosto de 2019.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Contratante

__________________________________

MARIA LUCIA GARCIA ALIMENTOS ME

Aparecido Leandro da Silva

Contratada


