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Ata: 5/2021
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 5/2021
Processo/Ano: 8/2021 Data da Licitação: 05/03/2021

Tipo Objeto: Gêneros Alimentícios

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, LEITE E BEBIDA LÁCTEA)

Fornecedor: 7 - IRENE PICOLO ZORGETTI ME

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16461-0 Pão do tipo Mini Caseirinho - Produto Aberta KG 1.350,0000  15,0000  20.250,00

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).

04.16465-0 Pão p/ Cachorro Quente - Produto Aberta KG 1.800,0000  17,4800  31.464,00
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).

04.16467-0 Pão de Forma do Tipo Integral - Peça Aberta KG 135,0000  16,9400  2.286,90
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.

04.16468-0 Pão de Forma, Tipo Tradicional - Peça Aberta KG 135,0000  14,9800  2.022,30
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.

04.16461-0 Pão do tipo Mini Caseirinho - Produto Reservada KG 150,0000  15,0000  2.250,00
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).

04.16465-0 Pão p/ Cachorro Quente - Produto Reservada KG 200,0000  17,4800  3.496,00
obtido pela cocção, em condições 
técnicas e higiênico-sanitárias 
adequadas, preparado com farinha de 
trigo, fermento biológico, leite, sal, 
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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).

04.16467-0 Pão de Forma do Tipo Integral - Peça Reservada KG 15,0000  16,9400  254,10
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.

04.16468-0 Pão de Forma, Tipo Tradicional - Peça Reservada KG 15,0000  14,9800  224,70
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.

Valor Total do Fornecedor:  62.248,00

TACIBA, 10 de Março de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________

EMPRESA 

Irene Picolo Zorgetti

Detentora da Ata


