
PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
 

Pregão Eletrônico   Nº 00008/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.216.048/0001-80 - TELES E OLIVEIRA LTDA.
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 ´PÃO´ Quilograma 1652 R$ 14,5000 R$ 13,8000 R$ 22.797,6000
Marca: propria
Fabricante: TELES E OLIVEIRA LTDA ME
Modelo / Versão: PROPRIA/2021
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÃO DE SAL. PÃO TIPO FRANCÊS. COMPOSIÇÃO: Composto de farinha de trigo de 1ª
qualidade, enriquecida com ferro e ácido fólico (resolução nº344,13/12/2002), fermento biológico, agua, sal, melhorador de farinha,
isenta de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A casca devera ser dourada na parte superior e marrom na
inferior, com espessura aproximada de 1 a 2mm, não dura e sim crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. Com
miolo consistente , de cor creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveludada, sedosa e elástica. O volume devera ser
normal para o peso (50 gramas), simétrico, uniformidade no assado, aroma e sabor típicos, com quebra uniforme e visível. Os pães
deverão se entregues higienicamente embalados conforme legislação vigente, atendendo a quantidade e a especificação da qualidade
requisitada.

2 PÃO Unidade 27750 R$ 0,9600 R$ 0,9000 R$ 24.975,0000
Marca: propria
Fabricante: TELES E OLIVEIRA LTDA ME
Modelo / Versão: PROPRIA/2021
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÃO DE DOCE. Aproximadamente 50g por unidade , COMPOSIÇÃO: Com cobertura e/ou
recheio;composição mínima da massa: 35,57 farinha de trigo, 05g de sal, 0,07g essência;14,20 ml de leite, 2,1g de fermento
biológico; 3,60g de gema, 0,07 de antimofo.Os pães deverão se entregues higienicamente embalados conforme legislação vigente,
atendendo a quantidade e a especificação da qualidade requisitada.

Total do Fornecedor: R$ 47.772,6000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 47.772,6000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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