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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 (REGISTRO DE PREÇOS) 

 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Taquaraçu de Minas-MG 

 

 

SIGNATÁRIA:    COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA 
CNPJ: 30.019.425/0001-03 

 

OBJETO:    Registro de Preços para Futura Aquisição de Cestas de Natal, para os Servidores da 

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas. 

 

ITENS REGISTRADOS:   

 

Fornecedor   COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA , CNPJ Nº 30.019.425/0001-03 – Rua Lúcia Ferreira Vieira, nº 
201, Letra D, Bairro Penha – Itabira/MG, CEP: 35.900-970, representado pelo Sr. Elcio Ferreira Penteado, CPF Nº 

840.558.049-20. 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA VALOR  

UNIT 

Lote 01 – Cesta Natalina 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

Açúcar Cristal, cor branca, tipo 1, peneirado, 

de aspecto sólido, com cristais bem 

definidos, com cor, cheiro e sabor próprios 

do açúcar cristal; sem corantes; cor branca 

extra; isentos de impurezas de cana-de-

açúcar. Embalagem de 5 kg em saco de 

Pacote 5 kg polietileno resistente e 

transparente. Prazo de validade mínimo de 

06 meses, contados a partir da data de 

entrega. 

Pcte 5 Kg 300 LAÇUCAR R$ 12,98 

Arroz Agulhinha Branco polido, tipo 1, classe 

longo e fino, ausência de sujidades, 

Pcte 5 Kg 300 IDEAL R$ 23,60 
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05 

parasitas, amassados e sinais de 

apodrecimentos. Embalagem em saco de 

polietileno atóxico, resistente e 

transparente, contendo 5 Kg, com Registro 

no Ministério da Agricultura. Prazo de 

validade mínimo de 06 meses, contados a 

partir da data de entrega.  

Azeitonas, em conserva inteira com caroço, 

em conserva, preparada com os frutos 

verdes, imersos em salmoura de 

concentração apropriada, em recipientes 

herméticos, coloração uniformes 

submetidos ao processo tecnológico 

adequado, atendendo as condições gerais 

do código sanitário de alimentos. 

Acondicionada em embalagem com 100 

gramas devendo ser considerado como peso 

líquido do produto drenado. Produto, 

devidamente rotulado e identificado nos 

aspectos qualitativo e quantitativo 

indicando claramente o peso líquido do 

produto drenado, o prazo de validade, 

marca comercial, procedência de fabricação, 

informações nutricionais, número do 

registro no órgão competente e demais 

dados, conforme legislação vigente, 

reembalado de acordo com a praxe 

comercial. Prazo de validade mínimo de 12 

meses a partir data de entrega 

Pcte 100gr 300 ALIMINAS R$ 2,36 

Bombom Sabores Sortidos de 1ª 

Qualidade. 

CX 300gr 300 GAROTO R$ 8,50 

Caixa de Papelão 33X20X37, decorada 

com motivos natalinos. 

Unid. 300 VALONI R$ 7,08 
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Creme de leite, Ingredientes: leite em pó 

desnatado e estabilizantes goma xantana, 

goma jataí, goma guar, carragena, fosfato 

dissódico e citrato de sódio deverá ser 

homogeneizado e não deve conter glúten. A 

embalagem do produto deve conter registro 

da data de fabricação, peso e validade 

estampada no rótulo da embalagem. 

CX 200gr 300 JUSSARA R$ 3,54 

Extrato de tomate, simples, concentrado, de 

1° qualidade, contendo polpa de tomate, sal 

e açúcar; sem pimenta; corantes artificiais 

sem aditivos químicos. Embalagem em lata 

com até 350 gramas, não poderá estar 

violada, ou amassada, e deve apresentar-se 

livre de parasitas e de qualquer substância 

nociva, e de odores estranhos. Prazo de 

validade mínimo de 06 meses, contados a 

partir da data de entrega.  

Lata 350gr 300 COLONIAL R$ 3,78 

Farofa pronta, Ingredientes: Farinha de 

mandioca biju, toucinho defumado, 

condimento preparado sabor cebola (sal 

aromatizantes antiumectante dióxido de 

sílicio), alho, sal refinado, cebolinha verde, 

condimento preparado sabor bacon (sal, 

farinha de arroz, proteína vegetal 

hidrolisada, amido de milho, aromatizantes, 

realçador de sabor glutamato monossódico, 

antiumectante dióxido de silício), cebola 

frita, pimenta vermelha, pimenta do reino, 

colorífico, realçador de sabor glutamato 

monossódico, antioxidante BHT. 

Pcte 300gr 300 PACHA R$ 2,36 

Goiabada com ou sem adição de água, 

contendo pectina, ajustador de pH, e outros 

Barra 400gr 300 VAL R$ 3,54 
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ingredientes permitidos a sua composição, 

tipo goiabada, com consistência cremosa, 

isento de sujidades, parasitas e larvas, com 

aspecto, cor, odor e sabor próprios, 

acondicionados em potes de 400 gr, com 

validade de 10 meses a partir da sua data de 

entrega. 

Macarrão espaguete, Ingredientes: Sêmola 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 

(vitamina B9). Prazo de validade mínimo de 

06 meses, contados a partir da data de 

entrega. 

Pcte 500gr 300 Q DELICIA R$ 2,01 

Maionese, Ingredientes: Água, óleo vegetal, 

ovos pasteurizados, amido modificado, 

vinagre, açúcar, sal, suco de limão, 

acidulante ácido lático, estabilizante goma 

xantana, conservador ácido sórbico, 

sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante 

páprica, aromatizante e antioxidantes ácido 

cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e não 

tem gorduras trans e glúten. A embalagem 

do produto deve conter registro da data de 

fabricação, peso e validade estampada no 

rótulo da embalagem. 

Pote 250gr 300 SOYA R$ 3,54 

Milho verde em conserva, simples grãos 

inteiros, imerso em líquido de cobertura, 

tamanho e coloração uniformes. Prazo de 

validade de, no mínimo, 6 meses a partir da 

entrega do produto. 

Lata 200gr 300 MINAS MAIS R$ 2,16 

Óleo de soja, Refinado, obtido de espécie 

vegetal, isento de ranço e substâncias 

estranhas, acondicionado em frasco plástico 

transparente, com 900ml. Prazo de validade 

Frasco 900ml 300 ABC R$ 8,75 
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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

 

 

ASSINATURA: 04/12/2020 

__________________________________________ 
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mínimo de 06 meses, contados a partir da 

data de entrega. 

Panetone, Feito com massa recheada com 

frutas cristalizadas e uvas passa, 400 gr - 

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, açúcar, uvas passas 

(9,99%) frutas cristalizadas (9,99%), gordura 

vegetal, ovo líquido integral, gema de ovos, 

manteiga, extrato de malte, sal, 

estabilizante: mono e diglicerídeos de ácidos 

graxos (INS 471), aromatizantes, corantes 

naturais: cúrcuma (INS 100i) e urucum (INS 

160b) e conservadores propionato de cálcio 

(INS282) e ácido sórbico (INS200). 

Unid.  300 VENEZA R$ 5,80 

Pêssego em Caldas. Metades, imerso 

em água e açúcar. A embalagem do 

produto deve conter registro da data de 

fabricação, peso e validade estampada no 

rótulo da embalagem. 

Lata 800gr 300 OLÉ R$ 8,00 

Lote 02 – Kit Natalino 

Kit Natalino contendo 01 Peru Tradicional 

de 3 a 4 KG e 1 Bolsa Térmica.  

Unid. 300 SADIA R$ 73,00 
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RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020 – PROCESSO Nº 020/2020.  

 

OBJETO: Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas Interessadas em Firmar com o Município de 

Taquaraçu de Minas – Termo de Credenciamento para Prestação, de forma Continuada, dos Serviços de 

Assistência a Saúde, constantes na Tabela própria para Atender a Secretaria Municipal de Saúde, nos 

Limites Financeiros e Quantitativos Fixados na Planilha de Programação de Serviços.  

 

A CPL Informa novo proponente credenciado RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ sob o nº 

31.825.643/0001-06. Taquaraçu de Minas – 03/12/2020 – Júnia Roberta Cruz – Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação. 

__________________________________________ 
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