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Ata: 6/2019
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: 2865 - MURILO DE SOUZA BASTOS ALIMENTOS - ME

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.16298-0 Chocolate em Pó de Preparo Instantâneo PCT NESCAU 2.000,0000  15,9900  31.980,00

- Com no mínimo 32% de Cacau; 
composta de açúcar e cacau em pó; 
isenta de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária plástica, 
fechada e atóxica; embalagem 
secundaria caixa de papelão reforçado. 
Em embalagem de 1,01 Kg. Deve conter 
o registro no MS, data de fabricação com 
prazo de validade e número de lote 
aparente, constando no rótulo 
declaração ou certificado do tipo do 
produto.

04.16299-0 Açúcar Cristal - Obtido a partir do caldo PCT ALTO ALEGRE 2.000,0000  10,9700  21.940,00
da cana de açúcar; com aspecto, cor e 
odor característicos, e sabor doce; não 
podendo apresentar mau estado de 
conservação, alta umidade, presença de 
insetos ou detritos e odor estranho; 
embalagem primaria plástica atóxica 
devidamente lacrada. Pacote de 5 kg.

04.16302-0 Aveia Em Flocos Finos - Produto CX YOKI 100,0000  5,1900  519,00
resultante da moagem de grãos de aveia 
após limpeza e classificação. Isenta de 
sujidades, materiais estranhos, bolor ou 
mofo; embalagem primaria plástica 
hermeticamente fechada e atóxica. 
Embalagem em caixa de 500g.

04.16303-0 Batata Palha - Batata frita processada; PCT BOA PALHA 1.200,0000  9,9800  11.976,00
tipo palha, sabor natural; composta de 
batata, gordura vegetal, sal e outros 
ingredientes permitidos; isenta de 
sujidades e outros materiais estranhos; 
embalagem primaria de material atóxico e 
lacrado, contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Pacote de 500g.

04.16304-0 Biscoito tipo Cream-Cracker - Biscoito PCT LIANE 2.000,0000  3,9800  7.960,00
com sal; Tipo água e sal, sem lactose; 
Produzido com material de boa 
qualidade, sabor e cor característico, 
textura crocante, composto de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, açúcar, sal; 
fermento químico e outros ingredientes 
permitidos, não pode conter leite e 
derivados e edulcorantes; 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.

04.16307-0 Biscoito Doce Sem Recheio (Tipo PCT PRODASA 1.000,0000  4,9800  4.980,00
Rosquinha de Coco) - Produzido com 
material de boa qualidade, composto de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO Exercício: 2019
4R Sistemas ANEXO ÚNICO Página: 1/5

farinha de trigo enriquecida com ferro e 
acido fólico, açúcar, gordura vegetal; 
amido, sal, corante, fermento químico; 
emulsificante e outros ingredientes 
permitidos; sabor e cor característicos, 
textura crocante. Embalagem primária de 
plástico, atóxico e lacrado, com 
identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e 
validade. Embalagem de 500g.

04.16315-0 Chá Mate - Composto de Erva Mate CX EUNICE 1.200,0000  6,9900  8.388,00
Tostada; isento de sujidades, 
fragmentos de insetos e outros materiais 
estranhos; embalagem primária plástica, 
apropriada, hermeticamente fechada; 
embalagem secundaria caixa de papel 
cartão. Produto de boa qualidade, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
data de validade. Embalagem com 500g.

04.16317-0 Colorífico Alimentício Natural à Base de PCT REMA 500,0000  6,9900  3.495,00
Urucum - Obtido de sementes de 
espécimes genuínos; com coloração 
vermelho intenso; com sabor próprio; 
isento de sujidades e outros materiais 
estranhos; embalagem primária saco 
plástico atóxico, e lacrado, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem de 
500g.

04.16318-0 Cravo da Índia - Obtido do botão floral PCT NATUREZA 1.000,0000  2,7900  2.790,00
do espécime genuíno; de coloração 
pardo escura, sabor e odor próprios; 
isento de impurezas e outros materiais 
estranhos; embalagem primária de saco 
plástico transparente, atóxico; contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Pacote com 10g.

04.16319-0 Creme de Leite - De origem animal, CX LIDER 2.500,0000  2,9600  7.400,00
apresentando Teor de Matéria Gorda 
Mínimo de 20%; Produzido com material 
de boa qualidade, sabor e cor 
característicos. Embalado Em Caixa 
Cartonada, limpa, isenta de furo, não 
amassada, não estufada, resistente, 
contendo impressas todas as 
informações do produto e fabricante, 
deverá apresentar validade. Embalagem 
de 200g

04.16323-0 Extrato de Tomate - Composto de LTA BONARE 600,0000  25,8900  15.534,00
tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento de 
sujidades e outros materiais estranhos; 
embalagem primaria hermeticamente 
fechada e atóxica; Latas não 
amassadas, e contendo impressas todas 
as informações do produto e fabricante. 
Embalagem (lata) 4 kg (peso líquido).

04.16324-0 Extrato de Tomate - Composto de SCH BONARE 800,0000  2,8900  2.312,00
tomate, sal, açúcar; sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento de 
sujidades e outros materiais estranhos; 
embalagem primaria hermeticamente 
fechada e atóxica, e contendo impressas 
todas as informações do produto e 
fabricante. Embalagem (sachê) 340g 
(peso líquido).
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04.16331-0 Feijão Preto - Grupo 1, classe preto, tipo PCT SOLITO 300,0000  6,4900  1.947,00
1; novo; constituído de grãos inteiros e 
sãos; com teor de umidade recomendada 
de ate 14%; isento de matérias 
estranhas, impurezas, grãos mofados, 
ardidos, germinados e carunchados; 
embalagem primaria saco plástico 
atóxico, hermeticamente fechado; isento 
de materiais terrosa, de parasitos, de 
detritos animais, murchos, imaturos, 
mofados, carunchados e descoloridos 
que prejudiquem sua aparência e 
qualidade. Embalados em saco de 
polietileno atóxico termossoldado. 
Embalagem de 1 kg.

04.16334-0 Folhas de Louro - 100% puro (natural) - PCT NATUREZA 50,0000  1,5900  79,50
Em folhas secas; obtido de espécimes 
vegetais genuínos; limpos e secos; de 
coloração verde pardacenta; com 
aspecto, cheiro e sabor próprios; isento 
de materiais estranhos a sua espécie; 
embalagem primaria plástica 
transparente, atóxica, resistente e 
hermeticamente vedada, e contendo 
todas as informações do produto e 
fabricante. Pacote com 10g.

04.16337-0 Leite Condensado - Composto de leite CX TRIANGULO 500,0000  3,9900  1.995,00
integral, açúcar e lactose (tradicional); 
de Consistência cremosa e textura 
homogênea. Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose. 
Embalagem isenta de rasgos e furos, não 
amassada, não estufada, resistente, 
que garanta a integridade do produto. 
Embalagem em caixa de 395g, devendo 
conter impressas todas as informações 
do produto e fabricante.

04.16345-0 Macarrão Tipo: AVE MARIA - Massa PCT BASILAR 300,0000  2,9900  897,00
seca; transportada e conservada a 
temperatura ambiente; composta de 
farinha de trigo enriquecida com acido 
fólico e ferro, ovos e outros ingredientes 
permitidos; deverá ser fabricado 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, nem conter carunchos. 
Embalado em sacos de polietileno atóxico 
termossoldado, impressas todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem: pacote de 500g.

04.16347-0 Macarrão Tipo: ARGOLINHA - Deverão PCT BASILAR 400,0000  2,9900  1.196,00
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. Embalagem de 500g, em sacos 
de polietileno atóxico termossoldado, 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante.

04.16350-0 Macarrão Tipo: PADRE NOSSO - Deverão PCT BASILAR 700,0000  2,9900  2.093,00
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. Armazenados em sacos de 
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polietileno atóxico termossoldado, 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: 500g

04.16355-0 Milho Verde em Conserva - Grãos LTA STELLA ODORO 500,0000  14,9900  7.495,00
inteiros; imerso em salmoura; 
apresentando tamanho e coloração 
uniformes; acondicionado em embalagem 
primária apropriada, hermeticamente 
fechada e atóxica; devendo ser 
considerado como peso o produto 
drenado, sem ferrugem, frutos 
selecionados de boa qualidade, com cor, 
sabor e cheiro característicos, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: Lata 
de 2 Kg.

04.16356-0 Milho Verde em Conserva - Grãos LTA STELLA ODORO 1.000,0000  2,0200  2.020,00
inteiros; imerso em salmoura; 
apresentando tamanho e coloração 
uniformes; acondicionado em embalagem 
primária apropriada, hermeticamente 
fechada e atóxica; devendo ser 
considerado como peso o produto 
drenado, sem ferrugem, frutos 
selecionados de boa qualidade, com cor, 
sabor e cheiro característicos, contendo 
impressas todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: Lata 
de 200 g

04.16362-0 Pão de mel - Produzido com material de PCT PANCO 400,0000  5,9000  2.360,00
boa qualidade. Biscoito doce s/recheio; 
tipo pão de mel sem cobertura de 
chocolate; composto de farinha de trigo 
enriquecida c/ferro e acido fólico, 
açúcar, gordura vegetal; amido, mel, 
fermento químico, emulsificante e outros 
ingredientes permitidos; 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; 
embalados em pacotes de polietileno 
lacrado. Contendo impressas na 
embalagem todas as informações do 
produto e fabricante. Embalagem: 500g.

04.16363-0 Polvilho Azedo - Branco; embalagem PCT PRATA 100,0000  6,4000  640,00
primaria de saco plástico transparente, 
atóxico; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 
263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 
360/03, RDC 14/14 e alterações 
posteriores; Embalagem contendo 
impressas na embalagem todas as 
informações do produto e fabricante. 
Embalagem de 500g.

04.16366-0 Trigo para Quibe - Grãos limpos PCT NATUREZA 300,0000  3,6500  1.095,00
processados, integral, quebrado e 
torrado; isento de insetos, impurezas, 
matérias e odores estranhos ou 
impróprios; livre de mofo ou 
fermentação; acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, 
devidamente lacrado; embalado em caixa 
de papelão reforçado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 263/05, RDC 07/11, RDC 
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                     259/02, RDC 360/03 e suas alterações 
posteriores.   Embalagem: 500g.

Valor Total do Fornecedor: R$ 141.091,50

TACIBA, 01 de agosto de 2019.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Contratante

__________________________________

MURILO DE SOUZA BASTOS ALIMENTOS ME

Murilo de Souza Bastos

Contratada


