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Ata: 5-2/2021
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: 2790 - OSMAR TEODORO VIEIRA PADARIA - ME

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
04.16458-0 Biscoito de Polvilho - Produzido a base Aberta KG 180,0000  31,9900  5.758,20

de fécula de mandioca sem glúten; 
óleo, sal, água, leite, massa bem 
assada, cor, cheiro e sabor característico. Isento de impurezas e 
corpos estranhos. Embalagem plástica 
com etiqueta contendo as informações 
do produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, 
endereço e identificação do 
fabricante).

04.16459-0 Biscoito de Polvilho Sem Lactose - Aberta KG 27,0000  29,9600  808,92
Produzido a base de fécula de 
mandioca sem glúten e totalmente isento de lactose; óleo, sal, água, 
massa bem assada, cor, cheiro e sabor 
característico. Isento de impurezas e 
corpos estranhos. Embalagem plástica com etiqueta contendo as informações 
do produto (datas de fabricação e validade; ingredientes, peso, 
endereço e identificação do fabricante).

04.16462-0 Pão do tipo Mini de Leite - Produto Aberta KG 2.700,0000  17,9200  48.384,00
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).

04.16463-0 Mini Pão Francês - com Sal, fresco do Aberta KG 900,0000  12,8700  11.583,00
dia da entrega, elaborado com farinha 
de trigo especial, isento de impureza, 
mofo e corpos estranhos. Embalagem 
plástica com etiqueta contendo as informações do produto (datas de 
fabricação e validade; ingredientes, 
peso, endereço e identificação do fabricante).

04.16464-0 Pão Francês - Ingredientes farinha de Aberta KG 9.000,0000  12,8500  115.650,00
trigo, fermento biológico e sal. Isento 
de impurezas e corpos estranhos; 
deve ser fresco do dia. Composto de 
no mínimo 51% de farinha de trigo 
integral, farinha de trigo enriquecida c/
ferro e; acido fólico; açúcar, fermento 
biológico, sal, margarina; embalagem 
primaria apropriada para alimentos. 
Embalagem plástica com etiqueta 
contendo as informações do produto 
(datas de fabricação e validade; 
ingredientes, peso, endereço e 
identificação do fabricante).

04.16458-0 Biscoito de Polvilho - Produzido a base Reservada KG 20,0000  31,9900  639,80
de fécula de mandioca sem glúten; 
óleo, sal, água, leite, massa bem assada, cor, cheiro e sabor 
característico. Isento de impurezas e 
corpos estranhos. Embalagem plástica 
com etiqueta contendo as informações 
do produto (datas de fabricação e 
validade; ingredientes, peso, endereço e identificação do 
fabricante).

04.16459-0 Biscoito de Polvilho Sem Lactose - Reservada KG 3,0000  29,9600  89,88
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Produzido a base de fécula de 
mandioca sem glúten e totalmente 
isento de lactose; óleo, sal, água, 
massa bem assada, cor, cheiro e sabor 
característico. Isento de impurezas e 
corpos estranhos. Embalagem plástica 
com etiqueta contendo as informações 
do produto (datas de fabricação e 
validade; ingredientes, peso, 
endereço e identificação do 
fabricante).

04.16462-0 Pão do tipo Mini de Leite - Produto Reservada KG 300,0000  17,9200  5.376,00
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).

04.16463-0 Mini Pão Francês - com Sal, fresco do Reservada KG 100,0000  12,8700  1.287,00
dia da entrega, elaborado com farinha 
de trigo especial, isento de impureza, 
mofo e corpos estranhos. Embalagem 
plástica com etiqueta contendo as 
informações do produto (datas de 
fabricação e validade; ingredientes, 
peso, endereço e identificação do 
fabricante).

04.16464-0 Pão Francês - Ingredientes farinha de Reservada KG 1.000,0000  12,8500  12.850,00
trigo, fermento biológico e sal. Isento 
de impurezas e corpos estranhos; 
deve ser fresco do dia. Composto de 
no mínimo 51% de farinha de trigo 
integral, farinha de trigo enriquecida c/
ferro e; acido fólico; açúcar, fermento 
biológico, sal, margarina; embalagem 
primaria apropriada para alimentos. 
Embalagem plástica com etiqueta 
contendo as informações do produto 
(datas de fabricação e validade; 
ingredientes, peso, endereço e 
identificação do fabricante).

Valor Total do Fornecedor:  202.426,80

TACIBA, 10 de Março de 2021.

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________

OSMAR TEODORO VIEIRA PADARIA - ME

Osmar Teodoro Vieira

Detentora da Ata


