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Ata: 5-3/2021
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: 4189 - CLAUDIO ROGERIO BARROCA CALDEIRA - ME

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16455-0 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Reservada LT 300,0000  3,5000  1.050,00

Morango. Composta de leite 
pasteurizado, soro de leite 
pasteurizado, açúcar, fermento 
lácteo, conservante, corante, aroma e 
outros ingredientes permitidos; 
transportada e conservada em 
temperatura entre 1ºc a 7ºc; isenta de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; Embalados em pacotes de 
polietileno atóxico lacrado, com 
identificação do produto, valor 
nutricional, endereço do fabricante, 
data de fabricação e validade no 
período mínimo de 15 dias, embalagem 
primaria plástica e atóxica, sache com 
peso de 1 kg ou 1 litro cada.

04.16456-0 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Reservada LT 300,0000  3,5000  1.050,00
Coco. Composta de leite pasteurizado,
soro de leite pasteurizado, açúcar, 
fermento lácteo, conservante, 
corante, aroma e outros ingredientes 
permitidos; transportada e conservada 
em temperatura entre 1ºc a 7ºc; 
isenta de sujidades e outros materiais 
estranhos; Embalados em pacotes de 
polietileno atóxico lacrado, com 
identificação do produto, valor 
nutricional, endereço do fabricante, 
data de fabricação e validade no 
período mínimo de 15 dias, embalagem 
primaria plástica e atóxica, sache com 
peso de 1 kg ou 1 litro cada.

04.16457-0 Bebida Láctea Fermentada - Sabor: Reservada LT 200,0000  3,5000  700,00
Salada de Frutas. Composta de leite 
pasteurizado, soro de leite 
pasteurizado, açúcar, fermento 
lácteo, conservante, corante, aroma e 
outros ingredientes permitidos; 
transportada e conservada em 
temperatura entre 1ºc a 7ºc; isenta de 
sujidades e outros materiais 
estranhos; Embalados em pacotes de 
polietileno atóxico lacrado, com 
identificação do produto, valor 
nutricional, endereço do fabricante, 
data de fabricação e validade no 
período mínimo de 15 dias, embalagem 
primaria plástica e atóxica, sache com 
peso de 1 kg ou 1 litro cada

04.16460-0 Leite Pasteurizado Integral Tipo C - Reservada LT 8.000,0000  3,5000  28.000,00
Com teor de gordura mínimo de 3,0%; 
resfriado; transportado e conservado 
a temperatura máxima de 7ºc; 
apresentado como liquido branco 
opalescente homogêneo e odor 
característico; não deve apresentar 
substancias estranha a sua 
composição, como agentes inibidores 
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de crescimento; neutralizantes da 
acidez e reconstituinte da densidade, 
e outras não permitidas; embalagem 
primária de saco plástico, atóxico e 
apropriado ao produto, lacrado, com 
identificação do produto, valor 
nutricional, endereço do fabricante 
data de fabricação e validade no 
período especificado pelo órgão 
competente; com validade mínima de 
05 dias na data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo 
com decreto 9.013/17, instrução 
normativa 76/18, instrução normativa 
77/18, rdc 12/01, rdc 259/02; rdc 
360/03 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos proced. Adm. 
Determinados pelo mapa e ANVISA; as 
caixas que transportam o produto 
devem estar limpas, livres de 
sujidades, insetos, ou qualquer outra 
substância estranha. Embalagem 
contendo 1 litro, temperatura de 
resfriamento de ate 7ºc. Seguindo 
todas as normas do ministério da 
agricultura.

Valor Total do Fornecedor:  30.800,00

TACIBA, 10 de Março de 2021.
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Alair Antônio Batista

Administração
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Claudio Rogerio Barroca Caldeira

Detentora da Ata


