EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 – PROCESSO Nº
004/2018. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
PARAOPEBA. CONTRATADAS: COSTA E MOREIRA & CIA LTDA. CNPJ nº 05.246.284/0001-14.
Item 13: Biscoito Fofo. Composição: amido de milho, farinha de trigo ou polvilho, açúcar, água,
leite, sal, manteiga ou margarina, ovo, fermento químico em pó, essência. Fabricação no dia da
entrega. Valor total: R$565,800. Item 14: Biscoito quebra-quebra. Farinha de trigo ou polvilho,
açúcar, água, leite, sal, manteiga ou margarina, ovo, fermento químico em pó, essência.
Fabricação no dia da entrega. Valor total: R$662,80. Item 15: Bolo de fubá. Composto de farinha
de trigo, leite, fubá, fermento em pó, ovos, sal, açúcar, óleo. Peso: 500 gramas. Fabricação no
dia da entrega. Valor total: R$346,80. Item 16: Pão de forma tradicional; Qualidade igual ou
superior a Seven Boys. Valor Total: R$200,00. Item 17: Queijo tipo mussarela, ingredientes: leite
pasteurizado, sal, coalho, fermento láctico, cloreto de cálcio, concentrado protéico de soro;
Fatiados. Valor total: R$945,00. Item 18: Presunto cozido sem capa de gordura, ingredientes:
carne suína, água, sal, proteína de soja, maltodextrina, açúcar, nitrito de sódio, aromas naturais,
conservadores, etc...; Fatiados. Valor total: R$805,00. Item 19: Pão de queijo. Composto de
polvilho azedo, água, leite, óleo, sal, ovo, queijo. Fabricação no dia da entrega. Valor total:
R$720,00. Item 20: Pão de queijo. Composto de polvilho azedo, água, leite, óleo, sal, ovo,
queijo. Congelado. Valor total: R$450,00. Item 21: Pão doce de 50 gramas. Produto a base de
farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo
reforçador, açúcar, sal, leite em pó integral de origem animal. Valor total: R$500,00. Item 22:
Pão Francês de 50 gramas. Farinha de trigo especial enriquecida de ferro. A casca deverá ser
dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm.
Crocante, mas não dura. Sem presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente,
de cor branca, textura macia. Aroma e sabor típicos. Unidade de 50 gramas. Fresco. Valor total:
R$400,00. Item 23: Pão sovado, pacote com 5 bolas. Valor Total: R$100,00. Item 24: Pão de
hambúrguer 50 gramas. Sem gergelim, composto de farinha de trigo especial, água, sal e
fermento químico. Valor Total: R$27,50. Item 25: Biscoito palha. Composto de amido de milho,
farinha de trigo ou polvilho, açúcar, água, leite, sal, manteiga ou margarina, ovo, fermento
químico em pó, essência. Valor total: R$377,20. Item 26: Quitandas variadas. Casadinho,
croissant, papa-ovo. Valor total: R$978,00. Item 27: Mini quibe frito, peso unitário aproximado
30 g, produzido com trigo para quibe e carne bovina (patinho ou coxão mole). Valor total:
R$480,00. Item 28: Mini coxinha, recheada com frango. Peso mínimo: 25 gramas. Valor total:
R$450,00. Item 29: Mini empada, recheada com frango. Peso mínimo: 25 gramas. Valor total:
R$675,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 8.683,10 (Oito mil seiscentos e oitenta e três reais e
dez centavos). Guilherme Rodrigues Rocha. Lei 8.666/93. Paraopeba, 01 de novembro de 2018.

