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Ata: 5-4/2021
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: 6640 - LILIANE COSTA ALMEIDA 37129281812

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16466-0 Pão do tipo Bisnaguinha - Produto Aberta PCT 180,0000  18,8200  3.387,60

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.

04.16469-0 Rosca Doce - Com Cobertura de creme Aberta KG 630,0000  22,7500  14.332,50
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.

04.16466-0 Pão do tipo Bisnaguinha - Produto Reservada PCT 20,0000  18,8200  376,40
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.

04.16469-0 Rosca Doce - Com Cobertura de creme Reservada KG 70,0000  22,7500  1.592,50
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 
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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.

Valor Total do Fornecedor:  19.689,00

TACIBA, 10 de Março de 2021.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________

 LILIANE COSTA ALMEIDA 37129281812 

Liliane Costa Almeida

Detentora da Ata


