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CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE
MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 115/2022.

Pelo presente instrumento particular de locação, de um lado o MUNICÍPIO DE
BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218,
Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste
Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua
Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante denominado de
LOCATÁRIO, recebe em locação da Senhora FRANCISCA NOVAES ALMEIDA,
pessoa física, com residência na Rua José Raimundo de Oliveira, S/N, Distrito de
Nova Colina, Município de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da
cédula de identidade RG nº 14.552.739-53, expedida pela Secretaria da Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº
005.601.175-07, adiante denominado de LOCADOR, IMÓVEL DENOMINADO
CASA RESIDENCIAL, PADRÃO POPULAR, CONSTRUÍDA DE TIJOLOS E
CIMENTO, TELHADO EM TELHAS CERÂMICA, PAREDES REBOCADAS,
PINTURA, PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, COM ÁREA CONSTRUÍDA
PRINCIPAL DE 70,00M2, DE ACORDO COM LEVANTAMENTO “IN LOCO”,
COMPOSTA DE: 01 (UMA) SALA, 03 (TRÊS) QUARTOS, 01 (UM) BANHEIRO, 01
(UM) DEPÓSITO, 01 (UMA) COZINHA E QUINTAL, SITUADO NA PRAÇA JOSÉ
DE ALMEIDA PINA, Nº 9998, DISTRITO DE NOVA COLINA, MUNICÍPIO DE
BONINAL,

ESTADO

DA

BAHIA,

PARA

FINS

DE

INSTALAÇÃO

E

FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO DE BONINAL,
ESTADO DA BAHIA, utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24,
Inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que diz
que “para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização
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condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia”, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022, RATIFICADA
EM 22/06/2022, originário do Processo Administrativo nº 343/2022, datado de
22/06/2022, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DA LOCAÇÃO - O presente contato de
locação vigorará pelo período de 12 (doze) meses a contar desta data, ou seja, com
início em 22 de junho de 2022 e término em 22 de junho de 2023, no entanto, ter
sua vigência prolongada expressamente por mútuo consentimento.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022, RATIFICADA EM
22/06/2022, originário do Processo Administrativo nº 343/2022, datado de
22/06/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA LOCAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
– O valor mensal da locação é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando um
valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago
mensalmente até o 10º (décimo) dia de cada mês subsequente, através de deposito
bancário no Banco do Brasil S/A, Agência 4180-7, Conta Corrente nº 15.467-9, tudo
em favor do LOCADOR.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de mora no pagamento do aluguel e encargos
previstos no presente contrato, ficará o LOCATÁRIO obrigado ao pagamento do
principal, acrescido de juros de mora em 1% ao mês e correção monetária, na forma
da Lei, sem prejuízo dos demais acréscimos e penalidades previstas neste termo.
CLAUSULA TERCEIRA – DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS - Os impostos,
as taxas e seguros contra fogo correrão por conta exclusiva do LOCADOR, cabendo
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ao LOCATÁRIO o pagamento das despesas decorrentes do uso de água, esgoto,
energia e telefone.
CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS – O LOCATÁRIO declara ter
procedido à vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigandose a:
a) Manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza,
para assim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescinda a locação, correndo
por sua conta exclusiva, as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as
que se referem à conservação de pintura, portas comuns, fechaduras, trincos,
puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos
sanitários, fogão e quaisquer outras, inclusive, obrigando-se a pintá-lo novamente
em sua desocupação, com tinta e cores iguais as pré-existentes; tudo de acordo
com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, fazendo parte
integrante do mesmo;
b) Não fazer instalações, adaptações, obra ou benfeitorias, inclusive colocação de
luminosos, placas, letreiros e cartazes, sem a prévia obtenção de autorização, por
escrito por parte do LOCADOR;
c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer
pretexto e de igual forma, alterar a destinação da locação, não restituindo o decurso
do tempo, por si só, na demora do LOCADOR reprimir a infração, assentimento à
mesma;
d) Encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos
poderes públicos que foram entregues no imóvel, sob pena de responder pelas
multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou
satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes;
e) No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação devidamente autorizada pelo
LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu
estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;
f) Facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal, examinar ou vistoriar o
imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como, no caso do imóvel ser
colocado à venda, permitir que interessados o visitem.
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g) Na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de quaisquer das
Cláusulas que integram este contrato, e que o referido prédio necessite de algum
reparo ou conserto, ficará o mesmo LOCATÁRIO, pagamento o aluguel, até a
entrega das chaves;
h) Findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, ao LOCADOR
mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha
nas condições em que foi recebido pelo LOCATÁRIO;
i) O LOCADOR se obriga, em caso de alienação do imóvel locado, a incluir na
escritura respectiva cláusula que imponha ao adquirente a obrigação de respeitar a
presente locação, até o término do contrato, ressalvadas as disposições especiais
das leis de emergência sobre o inquilinato.
CLAUSULA QUINTA – DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS – As despesas para
o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das
dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO

FONTE DE
PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE
PAGAMENTO PROGRAMA
DE DESPESA
TRABALHO
NATUREZA DA
DESPESA
03/03
– 0000
2007 – MANUTENÇÃO 3390.36.00
SECRETARIA
DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL – A infração das obrigações
consignadas na cláusula quarta deste contrato, sem prejuízo de qualquer outra
prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como é natureza grave,
acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e obrigatoriedade de
imediata satisfação dos consectários contratuais e legais.
PARÁGRAFO ÚNICO – caso o objeto da locação venha a ser desapropriado pelos
Poderes Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerados
de todas e quaisquer responsabilidades decorrentes destes fatos.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA RENOVAÇÃO DOS PRAZOS DA LOCAÇÃO –
Transcorrido o primeiro período contratual de 12 (doze) meses e havendo interesse
entre as partes na continuidade da locação, as partes poderão elaborar e celebrar
termo aditivo, prorrogando o presente contrato, ou seja, admite-se a sua prorrogação
nos termos do art. 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislação aplicável.
PARÁGRAFO ÚNICO – Havendo a prorrogação de prazo contratual na
permanência no referido imóvel, o valor mensal da locação será calculado mediante
índice determinado pelo Governo Federal, vigente na ocasião.
CLÁUSULA OITAVA – DAS IDENIZAÇÕES E DO DIREITO DE RETENÇÃO - Toda
e qualquer benfeitoria autorizada pelo LOCADOR, ainda que útil ou necessária,
ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo do disposto na letra “e”
da cláusula quarta deste instrumento, não podendo o LOCATÁRIO pretender
indenização ou ressarcimento de despesas, bem como, argüir direito de retenção
pelas mesmas.
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES - O LOCADOR e o LOCATÁRIO
obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas Cláusulas e condições,
incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal em multa
contratual, que será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo
contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O
pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe
convier.
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estipulado entre as partes contratantes que o valor da
cláusula penal será reajustada toda vez que ocorrer alteração do valor do aluguel,
ficando sempre respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será
automático, bem como o seu pagamento não exime, no caso de rescisão, a
obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS –A locação estará sempre
sujeita ao Regime do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de
1991, em sua redação atual, ficando assegurado ao LOCADOR e LOCATÁRIO
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todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada
durante a locação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO - As partes elegem o Foro da
Comarca da cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 22 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

FRANCISCA NOVAES ALMEIDA
LOCADORA
TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE
ALIMENTAÇÃO

(REFEIÇÕES

PREPARADAS)

E

PARA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL; DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –
FMS; DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BONINAL,
ESTADO DA BAHIA Nº 116/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA CLAUDIONOR FERREIRA DOS
ANJOS – POUSADA SEABRA, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato
representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde,
portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob
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nº 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n°
218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
14.827.543/0001-91, neste ato representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza,
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, portadora da cédula de identidade
RG nº 13.366.806-10, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 815.907.255-49, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e o
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Avenida Professor Armênio Santana Paiva, n°
229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
30.555.813/0001-09, neste ato representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº
09.763.943-59, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 000.034.795-79, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
e a empresa CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS – POUSADA SEABRA,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, Empresário Individual, Enquadrada como
Microempresa, com sede na Avenida José de Aquino, S/N, Cômodo, Bairro Vasco
Filho, Município de Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900-000, inscrita no CNPJ sob
o nº 16.410.227/0001-45, Inscrição Estadual sob o nº 060.325-204 e Inscrição
Municipal sob o nº 3151031/000101, neste ato representada na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor Joaquim Inácio de Souza Neto,
portador da Carteira de Identidade RG nº 09950226-74, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob
o nº 023.687.275-31, residente e domiciliado na Avenida José de Aquino, S/N,
Cômodo, Bairro Vasco Filho, Município de Seabra, Estado da Bahia, CEP 46.900000, vencedora do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
007/2022,

RATIFICADA

EM

22/06/2022,

ORIGINÁRIO

DO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 316/2022 – DATADO DE 02/06/2022, doravante denominada
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022– FL. 2/23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
10 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

apenas

CONTRATADA,

resolvem

e

acordam

na

celebração

do

presente

INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa para fornecimento diário de alimentação (refeições
preparadas) e para prestação de serviços de hospedagem, visando atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal; do Fundo Municipal de Saúde –
FMS; do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da Bahia, conforme
proposta de preços apresentada que fica fazendo parte deste termo, como se aqui
estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA e obedecerá às
condições abaixo discriminadas:
a) Os serviços deverão ser prestados diariamente de forma parcelada e
disponibilizados em Boninal e em Seabra, mediante a apresentação da Ordem de
Fornecimento/Serviços emitida pela Pefeitura;
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b) Ser entregues a qualquer dia da semana, inclusive feriados, sábados e domingos
obedecendo rigorosamente, no que se refere: ao prazo, quantidade, forma de
entrega;
c) As refeições deverão ser servidas e/ou retiradas pelos servidores no próprio
estabelecimento da contratada, de segunda – feira a domingo, conforme a
necessidade da Administração;
d) O prazo de execução do contrato é de 12 (doze) meses;
e) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento.
f) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
g) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado.
h) A contratada deverá obedecer às normas previstas pela Vigilância Sanitária.
i) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do licitado, inclusive as despesas com transportes, frete, taxas, emolumentos
e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto
do Contrato.
j) O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados,
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
k) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Termo de Referência.
l) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Saúde serão emitidas da seguinte
forma: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Rua Francisco Antônio da
Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, CNPJ
nº 13.066.068/0001-15.
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m) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social serão
emitidas da seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 14.827.543/0001-91.
n) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Educação serão emitidas da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Avenida
Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 30.555.813/0001-09.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
- A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, RATIFICADA EM 22/06/2022,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 316/2022 – DATADO DE
02/06/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução
do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA

FONTE PROJETO ATIVIDADE
ELEMENTO DE
PROGRAMA DE
DESPESA / NATUREZA
TRABALHO
DA DESPESA
03/03
– 0000 2007 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
SECRETARIA
DA SECRETARIA DE
3390.39.00
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
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09/09
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
05/05
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA

0000

08/08
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE – FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
06/06
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES
07/07
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE

0002

0001

0000

0000

0000

2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.30.00

2010 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
2056 – COMERAÇÃO
DE FESTIVIDADES
2023 – MANUTENÇÃO
DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE.

3390.30.00

2033 – MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES
2051 – MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE

3390.30.00

3390.39.00

3390.39.00

3390.30.00
3390.39.00

3390.39.00

3390.30.00
3390.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - Os prazos para execução dos serviços,
objeto deste termo, será de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado até o limite máximo de até 180 (cento e oitenta)
dias, em razão do que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 103.875,00 (cento e três mil, oitocentos e setenta e cinco
reais).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços poderão ser reajustados obedecendo à política
econômica do governo mediante termo aditivo firmado entre as partes. Para manter o
equilíbrio econômico-financeiro conforme acima ressaltado, ficam as partes
autorizadas a procederem a adequação do preço, no percentual equivalente ao
repasse do aumento do Petróleo, fixado pela Petrobrás, nos estritos termos da
legislação pertinente, de acordo com dados oficiais, consignados nos atos normativos
e administrativos específicos, devendo a CONTRATADA encaminhar a respectiva
documentação oficial à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados, através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora licitado, no
prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e
Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
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PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal
nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento do material contratado, exceto quando
isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e
oito horas), após a sua ocorrência;
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c) Fornecer os serviços/produtos em conformidade com as quantidades estabelecidas
no Anexo I deste termo, devendo entregar no domicílio do contratante, correndo por
sua conta todas e quaisquer despesas, inclusive transporte terrestre e marítimo.
d) Apresentar, quando solicitado, documento que comprove a procedência e
qualidade do combustível, emitido pela distribuidora.
e) Iniciar o fornecimento no primeiro dia útil subsequente ao recebimento da ordem de
fornecimento (nota de empenho/assinatura do contrato), observando-se todos os
prazos estabelecidos neste termo de contrato.
f) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no Edital, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93).
g) Responder, por quaisquer danos que venham a causar ao contratante, em função
do objeto do contrato firmado.
h) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações assumidas
para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a parte contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou
entidade contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva
da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Senhor Antônio Carlos Souza Rodrigues, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ficam designados os Servidores: Gleissiano Moreira Alves,
Secretário Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento (DECRETO MUNICIPAL N° 1986/2021; Adriana Araújo Silva, Bacharel
em Enfermagem, COREN 455648, Secretária Municipal de Saúde; Leila Aparecida de
Souza, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsáveis pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
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sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
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Boninal (BA), 22 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE

JOAQUIM INÁCIO DE SOUZA NETO
CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS – POUSADA SEABRA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .............................................................
Nome: Ícaro Santos dos Santos
CPF nº: 042.775.735-50
02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
DISCRIMINAÇÃO
DOS
A.
PREÇO PREÇO
ITEM
UNIDADE ADM
EDUC SAÚDE INFRA AGRI TOTAL
PRODUTOS
SOCIAL
UNITÁRIO GLOBAL
Refeição em marmitex com
carne (bovina, suina, frango ou
peixe) em preparação variada,
salada varia (contendo folhas e
legumes) até 02 tipos,
1 guarnições (assados, cozidos, UND 250 100 100 1200 100 200 1950
frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
15,50 30.225,00
Refeição
pronta,
prato
comercial, por peso, com carne
(bovina, suina, frango ou peixe)
em preparação variada, salada
varia (contendo folhas e
legumes) até 02 tipos,
2
UND 350 100 300 200 150 200 1300
26,50
guarnições (assados, cozidos,
frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
34.450,00
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Café da manhã: composto de
pelo menos 3 tipos de frutas, 3
tipos de pães, 2 tipos de bolos,
frios (queijo e presunto),
manteiga, geléia, leite, café, chá
3 e sucos.cozidos, frituras e UND 180
massas)
com
acompanhamentos (arroz e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
VALOR GLOBAL GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO –
SEABRA/BA

400

100

20

250

90

1040

10,00

10.400,00
75.075,00

GRUPO 05 - HOSPEDAGEM – SEABRA/BA
DISCRIMINAÇÃO
DOS
A.
PREÇO PREÇO
ITEM
UNIDADE ADM
EDUC SAÚDE INFRA AGRI TOTAL
SERVIÇOS
SOCIAL
UNITÁRIO GLOBAL
Hospedagem: apartamentos
arejados, no padrão suíte, com
ar-condicionado, tv, camas de
1
DIÁRIA 120
30
200
50
30 50 480
solteiro, armário individual com
chave, com acompanhamento
do café da manhã.
60,00 28.800,00
VALOR GLOBAL GRUPO 05 - HOSPEDAGEM –
SEABRA/BA
28.800,00
VALOR GLOBAL

103.875,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
PRODUTOS

DOS

UNIDADE QUANT

Refeição em marmitex com
carne (bovina, suina, frango ou
peixe) em preparação variada,
salada varia (contendo folhas e
legumes)
até
02
tipos,
1
guarnições (assados, cozidos,
UND
frituras
e
massas)
com
acompanhamentos
(arroz
e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
Refeição pronta, prato comercial,
por peso, com carne (bovina,
suina, frango ou peixe) em
preparação variada, salada varia
(contendo folhas e legumes) até
2
02 tipos, guarnições (assados,
UND
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos
(arroz
e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
Café da manhã: composto de
pelo menos 3 tipos de frutas, 3
tipos de pães, 2 tipos de bolos,
frios
(queijo
e
presunto),
manteiga, geléia, leite, café, chá
3
UND
e sucos.cozidos, frituras e
massas) com acompanhamentos
(arroz e feijão) em preparação
variada, almoço e/ou janta, 07
dias por semana.
VALOR GLOBAL GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO –
SEABRA/BA

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

250

15,50

350

3.875,00

26,50

9.275,00

180

10,00

1.800,00
14.950,00

GRUPO 05 - HOSPEDAGEM – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS

DOS

UNIDADE QUANT

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL
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Hospedagem:
apartamentos
arejados, no padrão suíte, com
ar-condicionado, tv, camas de
1
DIÁRIA
solteiro, armário individual com
chave, com acompanhamento
do café da manhã.
VALOR GLOBAL GRUPO 05 - HOSPEDAGEM –
SEABRA/BA

120
60,00

7.200,00
7.200,00

VALOR GLOBAL

22.150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
ITEM

1

2

DISCRIMINAÇÃO
PRODUTOS

DOS

Refeição em marmitex com
carne (bovina, suina, frango ou
peixe) em preparação variada,
salada varia (contendo folhas e
legumes)
até
02
tipos,
guarnições (assados, cozidos,
frituras
e
massas)
com
acompanhamentos
(arroz
e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
Refeição pronta, prato comercial,
por peso, com carne (bovina,
suina, frango ou peixe) em
preparação variada, salada varia
(contendo folhas e legumes) até
02 tipos, guarnições (assados,
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos
(arroz
e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.

UNIDADE QUANT

UND

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

100

15,50

UND

100

1.550,00

26,50
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Café da manhã: composto de
pelo menos 3 tipos de frutas, 3
tipos de pães, 2 tipos de bolos,
frios
(queijo
e
presunto),
manteiga, geléia, leite, café, chá
3
UND
e sucos.cozidos, frituras e
massas) com acompanhamentos
(arroz e feijão) em preparação
variada, almoço e/ou janta, 07
dias por semana.
VALOR GLOBAL GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO –
SEABRA/BA

400

10,00

4.000,00
8.200,00

GRUPO 05 - HOSPEDAGEM – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS

DOS

UNIDADE QUANT

Hospedagem:
apartamentos
arejados, no padrão suíte, com
ar-condicionado, tv, camas de
1
DIÁRIA
solteiro, armário individual com
chave, com acompanhamento do
café da manhã.
VALOR GLOBAL GRUPO 05 - HOSPEDAGEM –
SEABRA/BA

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

30
60,00

1.800,00
1.800,00

VALOR GLOBAL

10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO
PRODUTOS

DOS

Refeição em marmitex com carne
(bovina, suina, frango ou peixe) em
preparação variada, salada varia
(contendo folhas e legumes) até 02
tipos,
guarnições
(assados,
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.

UNIDADE QUANT

UND

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

100

15,50
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Refeição pronta, prato comercial,
por peso, com carne (bovina, suina,
frango ou peixe) em preparação
variada, salada varia (contendo
folhas e legumes) até 02 tipos,
2
UND
guarnições
(assados,
cozidos,
frituras
e
massas)
com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Café da manhã: composto de pelo
menos 3 tipos de frutas, 3 tipos de
pães, 2 tipos de bolos, frios (queijo
e presunto), manteiga, geléia, leite,
3
café, chá e sucos. cozidos, frituras
UND
e massas) com acompanhamentos
(arroz e feijão) em preparação
variada, almoço e/ou janta, 07 dias
por semana.
VALOR GLOBAL GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO –
SEABRA/BA

300

26,50

7.950,00

100

10,00

1.000,00
10.500,00

GRUPO 05 - HOSPEDAGEM – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS

DOS

UNIDADE QUANT

Hospedagem:
apartamentos
arejados, no padrão suíte, com arcondicionado, tv, camas de solteiro,
1
DIÁRIA
armário individual com chave, com
acompanhamento do café da
manhã.
VALOR GLOBAL GRUPO 05 - HOSPEDAGEM –
SEABRA/BA

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

200
60,00 12.000,00
12.000,00

VALOR GLOBAL

22.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
PRODUTOS

DOS

UNIDADE QUANT

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL
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Refeição em marmitex com carne
(bovina, suina, frango ou peixe) em
preparação variada, salada varia
(contendo folhas e legumes) até 02
1
tipos,
guarnições
(assados,
UND
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Refeição pronta, prato comercial,
por peso, com carne (bovina, suina,
frango ou peixe) em preparação
variada, salada varia (contendo
folhas e legumes) até 02 tipos,
2
UND
guarnições
(assados,
cozidos,
frituras
e
massas)
com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Café da manhã: composto de pelo
menos 3 tipos de frutas, 3 tipos de
pães, 2 tipos de bolos, frios (queijo
e presunto), manteiga, geléia, leite,
3
café, chá e sucos. cozidos, frituras
UND
e massas) com acompanhamentos
(arroz e feijão) em preparação
variada, almoço e/ou janta, 07 dias
por semana.
VALOR GLOBAL GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO –
SEABRA/BA

1200

15,50 18.600,00

200

26,50

5.300,00

20

10,00

200,00
24.100,00

GRUPO 05 - HOSPEDAGEM – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS

DOS

UNIDADE QUANT

Hospedagem:
apartamentos
arejados, no padrão suíte, com arcondicionado, tv, camas de solteiro,
1
DIÁRIA
armário individual com chave, com
acompanhamento do café da
manhã.
VALOR GLOBAL GRUPO 05 - HOSPEDAGEM –
SEABRA/BA

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

50
60,00

VALOR GLOBAL

3.000,00
3.000,00
27.100,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
PRODUTOS

DOS

UNIDADE QUANT

Refeição em marmitex com carne
(bovina, suina, frango ou peixe)
em preparação variada, salada
varia (contendo folhas e legumes)
1
até 02 tipos, guarnições (assados,
UND
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Refeição pronta, prato comercial,
por peso, com carne (bovina,
suina, frango ou peixe) em
preparação variada, salada varia
(contendo folhas e legumes) até
2
UND
02 tipos, guarnições (assados,
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Café da manhã: composto de pelo
menos 3 tipos de frutas, 3 tipos de
pães, 2 tipos de bolos, frios
(queijo e presunto), manteiga,
geléia,
leite,
café,
chá
e
3
UND
sucos.cozidos, frituras e massas)
com acompanhamentos (arroz e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.
VALOR GLOBAL GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO –
SEABRA/BA

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

100

15,50

150

1.550,00

26,50

3.975,00

250

10,00

2.500,00
8.025,00

GRUPO 05 - HOSPEDAGEM – SEABRA/BA
ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS

DOS

Hospedagem:
apartamentos
arejados, no padrão suíte, com arcondicionado, tv, camas de
solteiro, armário individual com

UNIDADE QUANT

DIÁRIA

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

30
60,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022– FL. 21/23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1.800,00

Terça-feira
28 de Junho de 2022
29 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

chave, com acompanhamento do
café da manhã.
VALOR GLOBAL GRUPO 05 - HOSPEDAGEM –
SEABRA/BA

1.800,00

VALOR GLOBAL

9.825,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO – SEABRA/BA
ITEM

1

2

3

DISCRIMINAÇÃO
PRODUTOS

DOS

Refeição em marmitex com carne
(bovina, suina, frango ou peixe)
em preparação variada, salada
varia (contendo folhas e legumes)
até 02 tipos, guarnições (assados,
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Refeição pronta, prato comercial,
por peso, com carne (bovina,
suina, frango ou peixe) em
preparação variada, salada varia
(contendo folhas e legumes) até
02 tipos, guarnições (assados,
cozidos, frituras e massas) com
acompanhamentos (arroz e feijão)
em preparação variada, almoço
e/ou janta, 07 dias por semana.
Café da manhã: composto de pelo
menos 3 tipos de frutas, 3 tipos de
pães, 2 tipos de bolos, frios
(queijo e presunto), manteiga,
geléia,
leite,
café, chá
e
sucos.cozidos, frituras e massas)
com acompanhamentos (arroz e
feijão) em preparação variada,
almoço e/ou janta, 07 dias por
semana.

UNIDADE QUANT

UND

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

200

15,50

UND

200

3.100,00

26,50

5.300,00

UND

90

10,00
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VALOR GLOBAL GRUPO 02 - ALIMENTAÇÃO –
SEABRA/BA

9.300,00

GRUPO 05 - HOSPEDAGEM – SEABRA/BA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS

DOS

UNIDADE QUANT

Hospedagem:
apartamentos
arejados, no padrão suíte, com arcondicionado, tv, camas de
1
DIÁRIA
solteiro, armário individual com
chave, com acompanhamento do
café da manhã.
VALOR GLOBAL GRUPO 05 - HOSPEDAGEM –
SEABRA/BA

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

50
60,00

VALOR GLOBAL

3.000,00
3.000,00
12.300,00
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CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA Nº 117/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE BONINAL BAHIA E A EMPRESA M MACEDO
DE

OLIVEIRA

SOUZA-ME,

NA

FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato
representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde,
portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob
nº 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n°
218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
14.827.543/0001-91, neste ato representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza,
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Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, portadora da cédula de identidade
RG nº 13.366.806-10, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 815.907.255-49, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e o
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Avenida Professor Armênio Santana Paiva, n°
229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
30.555.813/0001-09, neste ato representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº
09.763.943-59, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 000.034.795-79, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
e a empresa M MACEDO DE OLIVEIRA SOUZA-ME, pessoa jurídica de direito
privado, Empresário Individual, Enquadrada como Microempresa, com sede na
Praça da Matriz, nº 11, Bairro Centro, Município de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, inscrita no CNPJ sob nº 39.445.880/0001-45 e Inscrição Estadual sob o
nº 172.374.677-ME e Inscrição Municipal sob o nº 3435, neste ato representada pela
Senhora Midiã Macedo de Oliveira Souza, portadora da Carteira de Identidade RG
nº 20.656.380-95, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 070.805.245-20, residente e
domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 97, Bairro Centro, Município de Boninal, Estado
da Bahia, CEP 46.740-000, E-MAIL: midiasouza925@gmail.com, Telefones: (77) (75)
3330-2496, (75) 3330-2002 e (75) 9922-65961, vencedora do processo licitatório na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, HOMOLOGADA EM 22/06/2022,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022, DATADO DE
19/05/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na
celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa especializada para fornecimento diário de gêneros
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alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal; do Fundo
Municipal de Saúde – FMS; do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, deste Município de Boninal, Estado da Bahia,
conforme proposta de preços apresentada que fica fazendo parte deste termo, como
se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
- A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, HOMOLOGADA EM
22/06/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022,
DATADO DE 19/05/2022, que também passa a fazer parte integrante deste
instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA e obedecerá às
condições abaixo discriminadas:
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a) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do
recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto
contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
b) A entrega do objeto deste contrato será de forma parcelada e os produtos
deverão ser entregues diariamente de acordo com as solicitações emitidas pela
CONTRATANTE, com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento
emitido pelo Setor responsável, nos seguintes locias:
 Secretaria Municipal de Saúde, em horário comercial, situada na Av.
Brito, nº 171, Centro, na sede do Município de Boninal-BA;
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, em horário comercial,
situada na Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177 – Centro - Boninal –
Bahia
 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em horário
comercial, situada na Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, na
sede do Município de Boninal-BA.
 Secretaria Municipal de Educação e Cultura em horário comercial,
situada na Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, Centro, Boninal
– Bahia.
c) Os produtos serão solicitados pela Unidade Interessada e o recebimento se dará
de acordo com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo
mesmo Setor.
d) Os produtos previstos para o Hospital Municipal Marcus Alan de Castro Rocha e
Casa de Apoio aos pacientes, serão solicitados pelo Setor de Alimentação e
Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, e o recebimento se dará de acordo
com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo
Setor.
e) Os produtos previstos para a Administração (Neste caso: Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento; Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes; Secretaria
Municipal de Finanças e Gabinete do Prefeito), serão solicitados pela Secretaria
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Municipal de Administração e Planejamento, e o recebimento se dará de acordo
com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo
Setor.
f) Os produtos serão solicitados pelo Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de
Educação e o recebimento se dará de acordo com as quantidades descritas na
Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
g) Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração
Pública. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro
dia útil imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração Pública.
h) O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da
conformidade do objeto com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE.
i) O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará após adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
j) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as
disposições deste Contrato.
k) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde serão faturados da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Rua Francisco
Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000, CNPJ nº 13.066.068/0001-15.
l) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social serão
faturados da seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 14.827.543/0001-91.
m)

Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Educação serão faturados da

seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Avenida
Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 30.555.813/0001-09.
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
FONTE DE
PROJETO/ATIVIDAD
ORGÃO
PAGAMENTO
E
PROGRAMA DE
TRABALHO
08/08 – SECRETARIA
0002
2023
–
MUNICIPAL
DE
MANUTENÇÃO
DO
SAÚDE – FUNDO
FUNDO MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE
DE SAÚDE
SAÚDE
03/03 – SECRETARIA
0000
2007
–
MUNICIPAL
DE
MANUTENÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO E
SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
09/09 – SECRETARIA
0029
2041 – MANUTENÇÃO
MUNICIPAL
DE
DA COORDENAÇÃO
ASSISTÊNCIA
DO
CENTRO
DE
SOCIAL – FUNDO
REFERÊNCIA
DA
MUNICIPAL
DE
ASSISTEÊNCIA
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SOCIAL
0000
2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
07/07 – SECRETARIA
0000
2051
–
MUNICIPAL
MANUTENÇÃO
DA
AGRICULTURA,
SECRETARIA
TURISMO E MEIO
MUNICIPAL
AMBIENTE
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE
06/06 – SECRETARIA
0000
2033
–
MUNICIPAL
MANUTENÇÃO
DA
INFRAESTRUTURA E
SECRETARIA
TRANSPORTES
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES
05/05 – SECRETARIA
0001
2010
–
MUNICIPAL
DE
MANUTENÇÃO DAS
EDUCAÇÃO
E
AÇÕES
DA

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00
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CULTURA
0000

SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
2056 – COMERAÇÃO
DE FESTIVIDADES

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do
presente contrato é de até 31/12/2022 a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 523.000,00 (quinhentos e vinte e três mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: A cada final de mês será efetuada a medição dos produtos
entregues. Na medição conterá as quantidades de produtos entregues (materiais
elétricos) e serão aprovados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data
final do período de abrangência.
PARÁGRAFO QUINTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
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escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e
Financeira.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO OITAVO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços,
nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com
a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal
nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
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b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as
especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado,

providenciando

sua

imediata

correção,

sem

ônus

para

o

CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º
da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
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c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou
entidade contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva
da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Senhor Antônio Carlos Souza Rodrigues, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ficam designados os Servidores: Gleissiano Moreira Alves,
Secretário Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento (DECRETO MUNICIPAL N° 1986/2021); Adriana Araújo Silva, Bacharel
em Enfermagem, COREN 455648, Secretária Municipal de Saúde; Leila Aparecida de
Souza, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsáveis pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.
PARAGRAFO QUARTO - A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer
pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas.
PARAGRAFO QUINTO – A Contratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem
que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou
reclamação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 22 de junho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE
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MIDIÃ MACEDO DE OLIVEIRA SOUZA
M MACEDO DE OLIVEIRA SOUZA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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ANEXO I

ITEM

1

2

R$ TOTAL
QUANT
QUANT
QUANT QUANT SECRETARIA
QUANT
QUANT
QUANT
DESENVOLVIMENTO UNIDADE
R$ UNIT
SAÚDE ADM
DE
AGRICULTURA INFRAESTRUTURA
TOTAL
SOCIAL
EDUCAÇÃO
R$
Achocolatado - pronto
19.800,00
para consumo em
2.000,00
UND
R$ 2,00
embalagem tipo tetra pak,
700,00
5.000,00
2.000,00
200,00
9.900,00
com pelo menos 200 ml
AÇÚCAR - embalagem de
R$
polietileno transparente,
12.075,80
fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do
produto. Deverá constar
na embalagem, de forma
legível, dados do
fabricante, data de
180,00
KG
R$ 4,99
1.200,00 480,00
300,00
200,00
60,00
2.420,00
fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega
não poderá ser
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto
ESPECIFICAÇÃO DOS
PRODUTOS
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3

4

AÇÚCAR DEMERARA Açúcar bruto, cristais bem
definidos, tendo como
origem a cana de açúcar,
sendo
necessário
reprocessamento para
consumo.
Classe: Cristal bruto.
Tipo: Demerara.
embalagem de polietileno
transparente, fechado
hermeticamente, contendo 500,00
01 Kg do produto. Deverá
constar na embalagem, de
forma legível, dados do
fabricante, data de
fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega
não poderá ser
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto
ADOCANTE, dietético,
liquido, a base de sacarina
e ciclamato. Embalagem:
frasco com 100 ml, com
identificação do produto,
marca do fabricante, data
140,00
de fabricação e prazo de
validade, de acordo com
as Normas e/ou
Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

R$ 3.710,00

20,00

-

-

-

10,00

KG

530,00

R$ 7,00

R$ 557,70

3,00

-

-

-

UND

20,00

KG

-

143,00

R$ 3,90

R$ 1.744,00
5

AMENDOIM com casca

-

20,00

120,00

-

-

160,00
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

6

7

8

AMIDO DE MILHO Embalagem em caixa com
volume de 200 gramas do
produto. Informação
Nutricional: Poeao de 20
gramas contendo 68 Kcal;
carboidratos: 17,0 gramas.
50,00 15,00
Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricante não e
prazo de validade de 06
meses a 12 meses.
ARROZ Beneficiado
Polido- Tipo 1,
apresentando coloração
branca, grãos íntegros
acondicionado em saco de
polietileno transparente,
fechado hermeticamente,
embalagem de 01 Kg.
1.000,00 60,00
Validade 06 a 12 meses.
No ato da entrega não
poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo
produto
ARROZ VERMELHOlimpo, longo, grãos
inteiros, com teor de
umidade máxima de 15%;
isento de sujidades e
materiais estranhos;
10,00
acondicionado em saco
plástico, validade mínima
de 03 meses a contar da
data da entrega,
embalagem de 1 kg.

R$ 1.794,00

200,00

10,00

50,00

20,00

UND

345,00

R$ 5,20

R$ 8.909,00

250,00

-

50,00

150,00

KG

1.510,00

R$ 5,90

R$ 190,40

-

-

10,00

-

KG

20,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------ALIMENTO
ACHOCOLATADO EM
PÓ. Acondicionado em
embalagem plástica,
contendo 200 gramas do
produto, devidamente
fechada. Informação
Nutricional para porção de
20 grama: 75 Kcal a 79
9 Kcal; 17 a 19 gramas de
150,00
carboidratos.
Ingredientes: cacau,
açúcar, lecitina de soja.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 meses a
12 meses
AVEIA EM FLOCOS Embalagem contendo 170
gramas do produto.
Informação nutricional: 30
gramas do produto
contendo: entre 100 e 107
Kcal; Carboidrato: 16
gramas; Proteína: entre
4,6 e 5,0 gramas; Fibra:
entre 3,0 e 3,4 gramas.
10
Deverá conter no rótulo ou 500,00
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12
meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

R$ 3.066,00

100,00

300,00

100,00

20,00

60,00

PCT

730,00

R$ 4,20

R$ 2.274,30

50,00

-

-

-

20,00

UND

570,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------AZEITE DE OLIVA, puro,
baixa acidez. Embalagem
com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, data
11 de fabricação, prazo de
50,00
validade e de acordo com
as Normas e/ou
Resolução da
ANVISA/MS.EMBALAGEM
DE 500 ML
AZEITONA VERDE, em
conserva, com caroço,
embalagem com
identificação do produto,
12 marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade mínimo de 12
meses da data de entrega,
PACOTE 170G
AVOADOR PACOTE de
170g feita com polvilho
doces. Embalagem
13 contendo identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade.

R$ 1.589,50

5,00

-

-

-

-

UND

55,00

R$ 28,90

R$ 857,50

25,00

40,00

80,00

15,00

-

15,00

PCT

175,00

R$ 4,90

R$ 1.587,00

-

-

-

50,00

100,00

80,00

PCT

230,00

R$ 6,90

R$ 693,00
14

BALA MACIA, sabores
sortidos, pacote c/ 400g.

-

20,00

50,00

-

-

-

0

70,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------BISCOITO DOCE sem
recheio: tipo Maria ou
Maisena, acondicionados
em pacotes de material
plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1).
Informação Nutricional:
porção de 30 gramas
contendo 125 Kcal a 131
Kcal; 22 g a 23g de
carboidratos; 2,3 gramas a
2,6 gramas de proteínas;
78 mg a 80 mg de sódio.
Ingredientes: Farinha de
15
trigo enriquecida com ferro 2.000,00 330,00
e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido,
sal, soro de leite. Deverá
conter no rótulo ou
impresso na embala em os
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12
meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto

R$
14.094,00

-

-

100,00

-

PCT

2.430,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------BISCOITO SAL - Biscoito
salgado tipo creamcracker, acondicionados
em pacotes de material
plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1).
Informação nutricional:
porção de 30 gramas
contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g
de proteínas; 122mg a
144mg de sódio.
16 Ingredientes: Farinha de
2.000,00 420,00
trigo enriquecida, gordura
vegetal, soro de leite, sal.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 meses a
12 meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto

R$
18.368,00

400,00

200,00

100,00

160,00

PCT

3.280,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------BISCOITO SAL
INTEGRAL- Biscoito
salgado tipo creamcracker, acondicionados
em pacotes de material
plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1).
Informação nutricional:
porção de 30 gramas
contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g
de proteínas; 122mg a
144mg de sódio.
17
Ingredientes: Farinha de
100,00
trigo enriquecida, gordura
vegetal, soro de leite, sal.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 meses a
12 meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto

R$ 1.200,00

-

-

-

100,00

-

PCT

200,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Biscoito de Maizena,
alimento obtido pelo
amassamento e cozimento
conveniente de massa de
farinha de trigo preparada
com farinhas, amido e
féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em
1). Composição nutricional
porção (30g): Máximo de:
valor energético
18
135kcal=567kJ,
300,00
carboidratos 23g, gorduras
totais 3,7g, gorduras
saturadas 1,6g, gorduras
trans 0, sódio 110mg.
Mínimo de: proteínas 1,5g.
Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos,
queimados e de
características
organolépticas anormais.
Biscoito, tipo Rosquinha,
sabor leite, composição
nutricional porção (30g):
Máximo de: valor
energético 139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g,
gorduras totais de 4,5g,
19
sódio de 126mg. Mínimo
100,00
de: proteínas de 1,4g, fibra
alimentar 0,5g. Serão
rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de
características
organolépticas anormais.

R$ 7.434,00

300,00

200,00

200,00

100,00

160,00

PCT

1.260,00

R$ 5,90

R$ 2.499,00

30,00

150,00

50,00

100,00

80,00

PCT

510,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 23/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 4,90

Terça-feira
28 de Junho de 2022
54 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------R$ 1.224,00

Biscoito Wafer sabor
morango ou chocolate,
embalagem com 200g,
Valor energético: 156 kcal
= 655 kJ Carboidratos: 20g
20 8% - Proteínas: 1,5g 2% Gorduras totais: 7,8g 15%
- Gorduras saturadas: 2,5g
12% - Gorduras trans: 0g
Fibra alimentar: 1,1g 4% Sódio: 40mg 2%.
Bombom sonho de
valsa, cobertura sabor
chocolate com recheio de
castanha-de-caju , contém
castanha-de-caju,
amendoim, derivados de
21
leite, soja e trigo. pode
conter amêndoa, cevada,
avelã, aveia, centeio e
látex natural. contém
lactose. contém glúten,
pacote 1kg
Bisnaguinha Tradicional,
300 G. Farinha de trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar
invertido, açúcar, gordura
vegetal, ovo, glicose de
22 milho, sal refinado, glúten,
leite integral, estabilizantes
lecitina de soja e estearoil
2-lactil lactato de cálcio,
conservador propionato de
cálacio e acidulante ácido
ascórbico.

-

-

-

-

10,00

500,00

PCT

510,00

R$ 2,40

R$ 2.880,00

-

-

-

-

-

60,00

PCT

60,00

R$ 48,00

R$ 935,00

-

-

-

50,00

-

60,00

PCT

110,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------CAFE EM PÓ - Torrado e
moído, embalagem
plástica, devidamente
fechada, contendo 250
gramas do produto.
Ingrediente: café torrado e
moído - 100% café.
Embalagem aluminizada
23 contendo data de
3.000,00 1.000,00
fabricação, lote e prazo de
validade de no mínimo 03
meses. Com selo de
pureza ABIC. No ato da
entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
CAMOMILA EM FLORES
E PEDUNCULOS Camomila, caixa contendo
10g do produto, com 10
saquinhos ou sachês.
Ingredientes: Flores e
pedúnculos de camomila.
Validade: 12 meses.
24
Deverá conter no rótulo ou 400,00 10,00
impresso na embalagem o
prazo de validade de 06 a
12 meses. No ato da
entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto

R$
45.441,00

150,00

200,00

100,00

140,00

PCT

4.590,00

R$ 9,90

R$ 1.806,00

-

-

10,00

-

CXS

420,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------CANELA, em pó,
embalagem com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido,
25
de acordo a Resolução
12/78 da Comissão
Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos CNNPA. 20 Gramas

R$ 262,50

30,00

5,00

30,00

-

10,00

PCT

-

UND

75,00

R$ 3,50

R$ 14,70
26

CANELA em casca 6 cm,
de 15gramas o pacote.

CALDO DE CARNE Caixa c/ 24 unidades c/
caixinhas de 21g cada,
matéria prima limpa e de
boa qualidade; constituído
basicamente de carne de
boi desidratada, liofilizado
sal, amido de milho,
gordura vegetal,
condimentos, podendo
27
conter corante natural,
apresentando-se livre de
matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em
embalagem resistente e
atóxica. O produto deverá
estar de acordo com a
NTA 70 (Decreto
12.342/78).

-

-

3,00

-

-

3,00

R$ 4,90
R$ 1.859,00

50,00

50,00

-

-

10,00

-

CXS

110,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------CALDO DE GALINHA Caixa c/ 24 unidades c/
caixinhas de 21g cada,
matéria prima limpa e de
boa qualidade; constituído
basicamente de carne de
galinha, liofilizado sal,
amido de milho, gordura
vegetal, condimentos,
28 podendo conter corante
200,00
natural, apresentando-se
livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em
embalagem resistente e
atóxica. O produto deverá
estar de acordo com a
NTA 70 (Decreto
12.342/78).
Chocolate granulado,
colorido. Embalagens com
dados de identificação do
29
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, pacote 500g.
Chocolate Bis ao Leite –
126g. O Bis ao leite é a
perfeita combinação de
um wafer crocante
recehado e coberto com o
30 mais delicioso chocolate
ao leite Lacta. Sua versão
de 126g, com 20 unidades
embaladas
individualmente para
manter a crocância.

R$ 8.016,00

180,00

50,00

10,00

40,00

CXS

480,00

R$ 16,70

R$ 654,00

-

-

20,00

-

40,00

PCT

60,00

R$ 10,90

R$ 790,00

-

-

-

-

100,00

PCT

100,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------CÔCO RALADO - Sem
açúcar, embalagem
plástica, devidamente
fechada, contendo 100
gramas do produto.
Informação nutricional:
Porção de 12 gramas
contendo: 72 Kcal- 74
Kcal; Carboidratos: 1,4g 2,4 g; Proteínas: 0,8g 31 1,0g; gorduras totais: 7,2
150,00
gramas. Deverão constar
na embalagem, de forma
legível, a data de
fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
CONDIMENTO MISTO
(COMINHO) – com
aspecto cor, cheiro e
sabor próprio, isento de
materiais estranhos.
Acondicionado em
embalagem primária em
polietileno atóxico
transparente, resistente e
32
hermeticamente fechado 100,00
(embalagem de 100
gramas) com respectiva
informação nutricional,
com data de fabricação,
lote e prazo de validade de
no mínimo 06 meses.
Embalagem secundária:
plástico resistente.

R$ 2.520,00

100,00

220,00

40,00

-

50,00

PCT

560,00

R$ 4,50

R$ 1.111,50

150,00

15,00

-

10,00

10,00

PCT

285,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Corante, alimentício à
base de urucum.
Embalagem com dados de
33 identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido,
pacote com 100g

R$ 179,40

-

CREME DE LEITE Creme de leite de 200
gramas, leite em pó
desnatado e estabilizantes
34
goma xantana, goma jataí, 100,00
goma guar, carragena,
fosfato dissódico e citrato
de sódio. Homogeneizado.
CHANTILLY- Água, óleo
vegetal de palmiste
hidrogenado, xarope de
açúcar, açúcar, caseinato
de sódio, sal, umectante
sorbitol, emulsificantes
ésteres de mono e
diglicerídeos de ácidos
graxos com ácido lático,
lecitina de soja, mono e
diglicerídeos de ácidos
35 graxos e ésteres de mono
e diglicerídeos de ácidos
graxos com ácido diacetil
tartárico, estabilizantes
celulose microcristalina,
carboximetilcelulose
sódica e citrato trissódico,
aroma artificial de creme,
regulador de acidez
fosfato dissódico e
corantes naturais urucum
e cúrcuma. CAIXA 1

10,00

20,00

-

10,00

6,00

PCT

46,00

R$ 3,90

R$ 997,50

50,00

-

-

-

60,00

CXS

210,00

R$ 4,75

R$ 657,00

30,00

-

-

-

-

-

CXS

30,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------LITRO
CRAVO, da índia, em
botão floral maduro e
dessecado. Embalagem
com dados de
identificação do produto,
36 marca do fabricante, prazo
50,00 30,00
de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.PACOTE
15Gramas
EXTRATO DE TOMATE,
concentrado, composição
nutricional porção (30g).
Máximo de: valor
energético entre 12 e
15kcal=63kJ, carboidratos
a partir de 2,6g, gorduras
totais, gorduras saturadas
e trans 0g, sódio 131mg.
37 Acondicionado em
2.000,00 1.600,00
embalagem tetra pak entre
340 gramas. Embalagem
com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

R$ 522,60

40,00

10,00

-

4,00

PCT

134,00

R$ 3,90

R$
10.860,00

-

-

20,00

-

UND

3.620,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo com
fermento saco de
polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg,
livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto
de pó fino, cor branca,
odor, sabor próprios.
Informação nutricional:
porção de 50 gramas
contendo: 35g - 37g de
carboidrato, 5,4 g - 6,Og
38
de proteínas, 2,1 mg de
1.500,00 45,00
ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no
rótulo ou impresso na
embalagem os dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade de 06 a 12
meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

R$
12.318,50

80,00

50,00

10,00

50,00

KG

1.735,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FARINHA DE TRIGO Farinha de trigo sem
fermento saco de
polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg,
livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto
de pó fino, cor branca,
odor, sabor próprios.
Informação nutricional:
porção de 50 gramas
contendo: 35g - 37g de
39 carboidrato,5,4 g - 6,Og de
1.500,00 500,00
proteínas, 2,1 mg de ferro;
75mcg de ácido fólico.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12
meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto.
FUBÁ DE MILHO, farinha
de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, isenta
de sujidades,
acondicionado em
40
embalagem com 500g.
400,00
Embalagem contendo
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade.

R$
15.890,00

150,00

50,00

10,00

60,00

KG

2.270,00

R$ 7,00

R$ 4.620,00

100,00

190,00

30,00

50,00

70,00

KG

840,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FARINHA DE MILHO
FLOCADA - Tipo creme
de milho vermelho grosso,
embalagem em pacotes
devidamente fechados,
contendo 500 gramas do
produto. Não poderá estar
úmida. Deverá conter no
rótulo ou impresso na
embalagem os dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade de 06 meses a 12
41 meses. Informação
2.000,00 100,00
nutricional: porção de 40
gramas contendo 39
gramas de carboidratos;
3,6 gramas de proteínas;
gorduras totais 0,8G;
gorduras saturadas 0,0g;
gorduras trans 0,0g, fibras
alimentar 2,8g e sódio
23mg. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto

R$ 8.225,00

100,00

50,00

50,00

50,00

KG

2.350,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FARINHA DE MANDIOCA
- Torrada, seca, fina,
acondicionada em sacos
de material plástico,
limpos, devidamente
fechados, contendo 01 Kg
do produto. Deverá ser
produzida de matérias
primas integras e livres de
sujidades (matérias
42
terrosas e parasitas).
170,00 100,00
Deverá está impresso na
embalagem dados do
fabricante, datas de
fabricação e validade. O
prazo de validade do
produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
FEIJÃO - Carioca tipo 1,
novo, grão inteiro, 1ª
qualidade, integro,
acondicionado em saco
plástico resistente, limpo,
devidamente fechado,
contendo 01 Kg do
produto. Deverá está livre
43 de insetos, carunchos e
1.000,00 100,00
matérias terrosas. Deverá
conter na embalagem
dados do fabricante, prazo
de validade. No ato da
entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

R$ 3.422,00

300,00

-

-

10,00

KG

580,00

R$ 5,90

R$
14.933,00

200,00

-

30,00

40,00

KG

1.370,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FEIJAO PRETO: TIPO 1,
EMBALAGEM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE,
44 RESOLUCAO 12/78 DA
200,00
COMISSAO NACIONAL
DE NORMAS E
PADROES PARA
ALIMENTOS - CNNPA,
SACO PLÁSTICO
1.0QUILOGRAMAS
FERMENTO EM PÓ
QUIMICO - Embalagem
em material plástico,
devidamente fechado,
contendo 100 gramas do
produto. Ingredientes:
Amido de milho, fosfato
monocálcico, bicarbonato
de sódio, carbonato de
cálcio. Deverá conter no
45
rótulo ou impresso na
50,00
embalagem os dados do
fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade de 06 a 12
meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

R$ 5.232,00

-

200,00

-

30,00

50,00

KG

480,00

R$ 10,90

R$ 831,60

8,00

100,00

10,00

10,00

20,00

UND

198,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 35/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 4,20

Terça-feira
28 de Junho de 2022
66 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------Fermentado, biológico
seco, instantâneo, em pó,
validade do produto não
poderá ser inferior a 6
meses, contados a partir
da data de sua entrega. O
produto devera estar em
conformidade com as
normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS e
da Comissão Nacional de
46
Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA;
Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido,
nome do fabricante e do
produto, CNPJ do
fabricante, declaração com
o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo
de validade. 10g.

R$ 87,00

-

-

-

10,00

-

20,00

UND

30,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULA INFANTIL
PARA LACTANTES - De
O a 06 meses de idade.
Lata contendo 400 gramas
do produto. Registro do
Ministério da Saúde.
Ingredientes: Soro de leite
desmineralizado, lactose,
maltodextrina, leite
desnatado, oleína de
palma, óleo de canola,
óleo de milho, saís
minerais, vitaminas
hidrossolúveis e
lipossolúveis. Informação
nutricional: porção de 100
47
gramas contendo: 505 510 Kcal; Carboidrato: 55 58 gramas; Proteína: 9,0 11,0 gramas; Gorduras
totais: 26 - 28 gramas;
Cálcio: 320 - 360mg;
Ferro: 5,1 - 5,2 mg .
Deverá está impresso
naembalagem dados do
fabricante, datas de
fabricação e validade. O
prazo de validade do
produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do
produto.

R$ 2.795,00

50,00

-

-

-

-

-

LATAS

50,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------GELATINA - Gelatina em
pó sabores diversos,
composto de açúcar, sal,
agente tamponante,
acidulante, aroma natural
de morango, corantes
48
artificiais e outras
250,00
substância permitidas,
qualidade ingredientes
sãos e limpos, umidade de
2% PP. unidades de 85
grs.

R$ 1.700,00

-

-

-

-

-

CXS

250,00

R$ 6,80

R$ 578,00
GELEIA COLORIDA 49 Doce de geleia de frutas,
320 gramas,
GORDURA VEGETAL
para fins culinários –
Óleos materiais ricos em
ácidos graxos e
polinsaturados,
50 embalagem e peso liquido
500 gramas,
hermeticamente fechada
contendo respectiva
informação nutricional,
data de validade/lote.
Iougurte sabor morango,
embalagem em potes de
900ml, com registro do
ministério da agricultura,
identificação do fabricante.
51
No ato da entrega não
poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de
validades estabelecido
pelo produto.

-

-

20,00

-

-

-

UND

20,00

R$ 28,90

R$ 1.008,00

20,00

42,00

-

-

-

10,00

UND

72,00

R$ 14,00

R$ 3.827,00

-

-

-

30,00

-

400,00

UND

430,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------LEITE INTEGRAL UHT,
produto integral,
pasteurizado, processado
pelo sistema UHT (Ultra
Hight Temperature).
Acondicionado em
embalagens estéreis,
totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz,
garantindo perfeita e longa
conservação. Composição
52
nutricional (200ml):
3.000,00 500,00
Máximo de: valor
energético
118kcal=491KJ,
carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g,
gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio
150mg. Mínimo de:
proteínas de 6g, cálcio
230mg.CAIXA 1 LITRO

R$
29.718,00

100,00

100,00

30,00

80,00

LTS

3.810,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------LEITE EM PÓ
INSTANTÂNEO Enriquecido com vitamina
A e D. Embalagem
aluminizada devidamente
fechada, contendo 200
gramas do produto, com
registro do Ministério da
Agricultura/SIF.
Informação Nutricional:
porção de 26 gramas
contendo 128 Kcal a 130
Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de
53
carboidratos; 6,6 a 6,8
2.500,00 280,00
gramas de proteínas; 239
mg a 250 mg de cálcio.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido no rótulo
LEITE CONDENSADO,
tradicional. Embalagem
com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
54
de validade, peso liquido, 100,00 50,00
e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções
da ANVISA/MS.CAIXA
395G

R$
30.090,00

520,00

50,00

30,00

160,00

UND

3.540,00

R$ 8,50

R$ 2.277,00

80,00

50,00

-

50,00

CXS

330,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Leite de coco,
embalagem contendo
200ml, fechado
hermeticamente e com
registro do ministério da
agricultura. Devera conter
no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do
55
fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade de seis a doze
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validades
estabelecido pelo produto
Maionese, frasco com
200g, integra, aspecto da
massa mole e de creme,
odor e sabor próprios.
Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
56
data de fabricação e prazo
de validade de doze
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validades
estabelecido pelo produto

R$ 608,00

-

50,00

80,00

20,00

-

40,00

UND

190,00

R$ 3,20

R$ 192,00

20,00

20,00

-

-

-

20,00

UND

60,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------MACARRÃO SEMOLA
TIPO ESPAGUETE Embalado em saco de
polietileno transparente,
fechado hermeticamente,
com 500 gramas.
Informação Nutricional
porção de 80 gramas: 59
gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas.
57
Deverá conter no rótulo ou 2.000,00 1.250,00
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
MACARRÃO PARAFUSO
- Embalado em saco de
polietileno transparente,
fechado hermeticamente,
com 500 gramas.
Informação Nutricional
porção de 80 gramas: 59
gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas.
Deverá conter no rótulo ou
58
impresso na embalagem 1.400,00
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo
produto.PACOTE 500G

R$
19.084,00

350,00

-

30,00

40,00

UND

3.670,00

R$ 5,20

R$ 7.436,00

-

-

30,00

-

UND

1.430,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------MARGARINA VEGETAL –
Embalagem em plástico
rígido integra, com registro
do Ministério da
Agricultura. Consistência,
odor e sabor
característicos. Pote com
250 gramas do produto,
devendo conter no rotulo
ou impresso na
embalagem, dados do
fabricante e prazo de
59
validade de 06 a 12
1.500,00 80,00
meses. Tabela nutricional:
porção de 10,0 gramas
com 59,0 Kcal; 6,5 gramas
de gorduras totais; sem
gorduras trans; sódio = 60
mg; vitamina A= 45mcg.
No ato da entrega não
poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo
produto.
MILHO BRANCO para
mungunzá, tipo 1, branco
e despeliculado.
60 Embalagem com dados de
300,00 100,00
identificação do produto e
prazo de
validade.PACOTE 500G
Milho amarelo para
mungunzá, tipo 1, branco
e despeliculado.
61 Embalagem com dados de
100,00 200,00
identificação do produto e
prazo de validade.
PACOTE 500G

R$ 8.658,00

180,00

60,00

24,00

80,00

UND

1.924,00

R$ 4,50

R$ 5.850,00

300,00

20,00

-

60,00

PCT

780,00

R$ 7,50

R$ 2.520,00

200,00

20,00

-

40,00

PCT

560,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------MILHO para pipoca, grãos
inteiros. Embalagem com
dados de identificação do
62
produto, marca do
200,00
fabricante, prazo de
validade. PACOTE 500 G
MILHO VERDE, em
conserva. Embalagem
com dados de
identificação do produto,
marca de fabricante, prazo
63
de validade, peso liquido e 200,00
de acordo com as Norma
e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. SACHE
260g
Mistura para bolo, sabor
festa, enriquecida com
ferro e acido fólico, amido,
açúcar, sal, gordura
vegetal, fermentos
químicos e outras
substâncias permitidas
pela legislação e
devidamente
64
mencionadas.
150,00
Composição nutricional
porção (35g). Máximo de:
valor energético 130kcal=
546KJ, carboidratos de
28g, gorduras totais de
1,7g, gorduras saturadas
0,8g, sódio 200mg.
PACOTE DE 400 G

R$ 2.925,00

100,00

250,00

20,00

10,00

70,00

PCT

650,00

R$ 4,50

R$ 2.881,00

100,00

300,00

30,00

-

40,00

PCT

670,00

R$ 4,30

R$ 2.160,00

100,00

100,00

30,00

10,00

60,00

PCT

450,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Mistura para bolo, sabor
chocolate, enriquecida
com ferro e acido fólico,
cacau em pó, açúcar, sal,
gordura vegetal, fermentos
químicos e outras
substâncias permitidas
pela legislação e
devidamente
mencionadas.
Composição nutricional
porção (35g). Máximo de:
valor energético
117kcal=490KJ,
carboidratos de 27g,
65
gorduras totais de 1,8g,
150,00
gorduras saturadas 0,8g,
sódio 188mg. Mínimo de:
proteínas de 1,4g.
Embalagem: com dados
do fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade, com registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.proteínas de
0,9g. Embalagem: com
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade.PACOTE DE
400G

R$ 2.340,00

100,00

100,00

30,00

10,00

60,00

PCT

450,00

R$ 5,20

R$ 885,00
MISTURA A BASE DE
AMIDO DE MILHO,
vitaminado com
66 respectivas informações
nutricional, data de
fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas

50,00

50,00

50,00

-

-

-

UND

150,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------MISTURA A BASE DE
ARROZ, cereais e milho
vitaminado com
67 respectivas informações
nutricional, data de
fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas.

R$ 825,00

50,00

Molho de tomate, produto
obtido do cozimento de
polpa de tomate, óleo de
soja, amido de milho,
cebola, sal e condimentos,
composição nutricional
porção (60g). Máximo de:
valor energético
27kcal=113kJ,
carboidratos 5,9g,
68
gorduras totais, gorduras 200,00
saturadas e trans 0g,
sódio 317mg. Embalagem
com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da
ANVISA/MS. Sachê 340G.

50,00

50,00

-

UND

-

150,00

R$ 5,50

R$ 2.075,00

100,00

OLEO VEGETAL DE
SOJA - 100% Refinado,
embalagem pet integra
com 900 ml. A embalagem
69
devera conter marca
1.500,00 200,00
dados do fabricante e
prazo de validade de 06 a
12 meses.

500,00

-

10,00

20,00

UND

830,00

R$ 2,50

R$
27.669,00

200,00

50,00

20,00

35,00

UND

2.005,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------R$ 3.984,00
Paçoca Rolha
70
Tradicional Pote C/56 Um
Panetone de frutas
tradicional, embalagem
de 400g. Farinha de trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, frutas
cristalizadas, ovo integral,
açúcar, gordura vegetal,
uvas passas, extrato de
malte, sal, soro de leite,
71
emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos
graxos, aromatizantes e
conservador: ácido
sórbico. Contém glúten.
Contém lactose. Alérgicos:
contém ovos, derivados de
trigo, leite, soja e de
cevada, CAIXA 400G.
Panetone com gotas de
chocolate. Embalagem de
400g. Farinha de trigo
enriquecida com ferro e
ácido fólico, frutas
cristalizadas, ovo integral,
açúcar, gordura vegetal,
uvas passas, extrato de
72 malte, sal, soro de leite,
emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos
graxos, aromatizantes e
conservador: ácido
sórbico. Contém glúten.
Contém lactose. Alérgicos:
contém ovos, derivados de
trigo, leite, soja e de

-

30,00

50,00

-

-

80,00

POTES

160,00

R$ 24,90

R$
19.125,00

-

50,00

100,00

-

-

600,00

UND

750,00

R$ 25,50

R$
19.425,00

-

50,00

100,00

-

-

600,00

UND

750,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------cevada, CAIXA 400G.
PÉ DE MOLEQUE, Doce
de Amendoim tipo pé de
moleque, com unidades
em formato quadrado, de
73 boa qualidade, embalado
em embalagem plástica,
com rótulo e data de
validade. Pote com 50
unidades
Polpa, de fruta, natural,
sabor manga, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade,
de acordo com a
74 Resolução 12/78 da
500,00
CNNPA. O produto devera
ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou
Ministério da
Saúde.EMBALAGEM DE
400G
Polpa, de fruta, natural,
sabor goiaba, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade,
de acordo com a
75 Resolução 12/78 da
500,00
CNNPA. O produto devera
ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou
Ministério da
Saúde.EMBALAGENS DE
100 G

R$ 1.200,00

-

50,00

-

-

-

UND

50,00

R$ 24,00

R$ 5.700,00

100,00

-

-

-

UND

600,00

R$ 9,50

R$ 1.380,00

100,00

-

-

-

-

PC

600,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Pirulito doce, formato de
coração, embalado
individualmente, peso
unitário 12gr, composição
açúcar, xarope de glicose,
76
acidulante ácido cítrico,
aroma artificial de
morango, NÃO CONTÉM
GLUTEM., PACOTE DE
500G.

R$ 3.915,00

-

-

170,00

-

-

100,00

PCT

270,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUNTO MAGRO
COZIDO FATIADO;
Produto de
primeiraqualidade;
proveniente de carne
suína 100% pernil, sal,
especiariasnaturais e
aditivos permitidos pela
legislação vigente – SEM
ADIÇÃODE GLÚTEN; sem
capa de gordura; baixo
teor de sódio; com
aspecto,cheiro, cor e
sabor próprios; isento de
sujidades, parasitas e
larvas;deverão estar
fatiados, em fatias de
aproximadamente 20 g
cada,resfriados e divididos
em saco plástico leitoso,
77
atóxico, a vácuo ou
cryovac, lacrada, sem
sinais de rachaduras na
superfície, sem furos esem
acúmulos com rótulo
adesivo em pacotes de 50
fatias.Embalagem:
Resistente ao transporte e
armazenamento,
contendopeso líquido de
aproximadamente 1 kg
(um) para os pacotes com
50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de
papelão ondulado
resistente ao impacto e às
condições de estocagem e
armazenamento
totalmente lacradas com
fita adesiva ou similar,

R$ 5.605,00

50,00

50,00

10,00

20,00

10,00

50,00

KG

190,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------garantindo a integridade
do produto durante todo
seu período de validade
com peso mínimo de 6
(seis) quilos e máximo 12
(doze) quilos por
embalagem. Validade:
Deverá ter validade
mínima de 45 dias
(quarenta e cinco) a partir
da data de fabricação.
Fabricação: O produto não
deverá ter data de
fabricação anterior a 15
(quinze) diasda data da
entrega. Rotulagem:
Deverá estar em acordo c/
oregulamento vigente na
instrução normativa nº 22,
de 24/11/05regulamento
técnico para Rotulagem do
Produto de Origem
Animalembalado.
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Proteína texturizada de
soja, tipo I, obtida por
processamento
tecnológico adequado, a
partir de farinha de soja
desengordurada.
Composição nutricional
porção (50g): Máximo de:
valor energético 175kcal=
78 735KJ, carboidratos de
500,00
15g, sódio 15mg Mínimo
de: proteínas de 25g, fibra
8g. Embalagem: com
dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade, com registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.PACOTE DE
400 G
Queijo ralado tipo
parmesão, acondicionado
em embalagem plástica, 1ª
qualidade. O Produto
deverá ter validade não
79
inferior a 4 meses.
100,00
Embalagem: com dados
do fabricante, data de
fabricação e prazo de
validade. PACOTE 40g

R$ 4.800,00

100,00

-

-

-

-

0

600,00

R$ 8,00

R$ 1.215,00

-

80,00

50,00

-

40,00

PCT

270,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------QUEIJO TIPO
MUSSARELA FATIADO;
Produto de primeira
qualidade; resfriado;
proveniente de leite de
bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela
legislação vigente – SEM
ADIÇÃO DE GLÚTEN; em
fatias de
aproximadamente 20 g
cada, resfriados e
divididos em saco plástico
leitoso, atóxico, a vácuo
ou cryovac, lacrada, sem
sinais de rachaduras na
superfície, sem furos e
sem acúmulos com rótulo
adesivo em pacotes de 50
fatias. Embalagem:
80
Resistente ao transporte e
armazenamento, contendo
peso líquido de
aproximadamente 1 kg
(um) para os pacotes com
50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de
papelão ondulado
resistente ao impacto e às
condições de estocagem e
armazenamento
totalmente lacradas com
fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade
do produto durante todo
seu período de validade
com peso mínimo de 6
(seis) quilos e máximo 12
(doze) quilos por
embalagem. Validade:

R$ 6.500,00

10,00

10,00

-

10,00

50,00

50,00

KG

130,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Deverá ter validade
mínima de 45 dias
(quarenta e cinco) a partir
da data de fabricação.
Fabricação: O produto não
deverá ter data de
fabricação anterior a 15
(quinze) dias da data da
entrega. Rotulagem:
Deverá estar em acordo c/
o regulamento vigente na
instrução normativa nº 22,
de 24/11/05 regulamento
técnico para Rotulagem do
Produto de Origem Animal
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Refrigerante a base de
cola, embalagem,
contendo 2 litros, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade.
81
O produto devera ter
50,00
registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. contendo 6
unidades no fardo de 2
litros por unidade
Refrigerante a base de
guaraná, embalagem,
contendo 2 litros, com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade.
82
O produto devera ter
50,00
registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério
da Saúde. contendo 6
unidades no fardo de 2
litros por unidade.
SAL - refinado iodado,
embalagem de 01 Kg com
granulação uniforme e
com cristais brancos sem
umidade. Devera conter
na embalagem registro do
Ministério da Saúde,
83 dados do fabricante, datas
200,00
de fabricação e validade.
Prazo de validade: 06 a 12
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

R$ 1.725,00

-

100,00

10,00

10,00

60,00

UND

230,00

R$ 7,50

R$ 1.380,00

-

100,00

10,00

10,00

60,00

UND

230,00

R$ 6,00

R$ 348,00

20,00

50,00

10,00

-

10,00

KG

290,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------SALSICHA HOT-DOGSalsicha Hot-Dog
resfriada, de 1ª qualidade,
com odor, sabor e cor
característico, embalagem
84 contendo 03 ou 05 quilos,
200,00
com data de validade
estampada no pacote, 30
dias contados da data da
entrega. Embalagem
emergicamente fechada.
SARDINHA EM ÓLEO
COMÉSTIVELEmbalagem horizontal de
125 gramas do produto em
conserva no óleo
comestível. Tabela
nutricional devera conter
em porção de 60 gramas:
13,0 gramas de proteínas;
1,3 gramas de gordura
85 saturada; 297 mg de sódio
350,00
- Devera conter impresso
na embalagem, registro do
Ministério da Agricultura,
dados do fabricante, data
de fabricação e data de
validade. No ato da
entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

R$ 4.448,00

30,00

80,00

-

10,00

-

KG

320,00

R$ 13,90

R$ 4.692,00

100,00

200,00

-

30,00

-

UND

680,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------SUSTAGEM ADULTO:
Composição: leite em pó
desnatado instantaneo,
sacarose, sólidos de
xarope de milho, leite em
pó integral, cacau, fostato
de magnésio, ascorbato
de sódio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, inositol,
iodeto de potássio,
acetado de DL-alfa
tocoferol, niacinamida,
sulfato de manganês,
sulfato cúprico,
86 fitomenadiona, acetato de
50,00
vitamina A, pantotenato de
cálcio, cianocobalamina,
cloridrato de piridoxina,
cloridrato de tiamina,
riboflavina, colecalciferol,
cloreto de cromo, ácido
fólico, biotina,
aromatizante, e
stabilizantes carragena e
lecitina de soja. Não conté,
glútem. Contém lactose.
Sabor chocolate. Lata
400g. Validade mínima de
12 meses.

R$ 2.900,00

-

-

-

-

-

UND

50,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------SUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA, sem
açúcar, pasteurizado, não
fermentado e não alcoólico
sabor goiaba,
acondicionado em
garrafas de material
plástico, devidamente
fechada, sem violação,
contendo 500 ml do
produto. O produto deverá
apresentar cor, odor e
87
sabor característico.
200,00
Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
registro do ministério da
agricultura, data de
fabricação e prazo de
validade do produto no ato
da entrega devera ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

R$ 3.093,80

200,00

100,00

-

-

120,00

UND

620,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------SUCO DE GARRAFA SABOR CAJU líquido,
sem açúcar, pasteurizado,
não fermentado e não
alcoólico sabor caju,
acondicionado em
garrafas de material
plástico, devidamente
fechada, sem violação,
contendo 500 ml do
produto. O produto deverá
apresentar cor, odor e
88
sabor característico.
200,00
Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
registro do ministério da
agricultura, data de
fabricação e prazo de
validade do produto no ato
da entrega devera ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto.
Suco concentrado
liquido sabor maracujá,
acondicionado em garrafa
plástica sem violação,
contendo 500ml do
produto. O produto devera
apresentar cor, odor e
sabor caracterizado,
89
rendimento de 05 litros.
100,00
Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega
não poderá ter

R$ 2.114,70

110,00

100,00

-

-

120,00

UND

530,00

R$ 3,99

R$ 2.923,00

50,00

80,00

20,00

-

120,00

UND

370,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------transcorrido mais de 50%
do prazo de validades
estabelecido pelo produto.
SUCO PRONTO á base
de frutas (sabores
variados) isento de
sujidades e materiais
estranhos, acondicionado
90
em embalagem tetra pak 500,00
de 200 ml, com respectiva
informação nutricional,
data de
fabricação/validade/ lote.
TAPIOCA. Goma de
Tapioca hidratada,
produção a base de
mandioca isento de
sujidade, livre de
contaminantes.
Acondicionada em sacos
plástico limpos,
resistentes, devidamente
fechados, transparentes
91
contendo 1,0 Kg do
800,00
produto. Deverá está
impresso na embalagem
dados do fabricante, datas
de fabricação e validade.
O prazo de validade do
produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do
produto.

R$ 3.300,00

500,00

500,00

-

-

-

UND

1.500,00

R$ 2,20

R$
11.875,00

200,00

100,00

100,00

10,00

40,00

KG

1.250,00
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Tempero alho e sal,
produto obtido da mistura
de alho e sal,
homogeneizados,
embalados em potes
plásticos invioláveis com
300g do produto. Sabor,
cor e odor próprios.
Devera conter no rotulo ou
92
impresso na embalagem
200,00
os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo
de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega
não poderá ter
transcorrido mais de 50%
do prazo de validades
estabelecido pelo produto.
VINAGRE - Fermentado
acético de álcool, água.
Acidez - 4,0%
Acondicionado em frasco
plástico, devidamente
fechado, contendo 500 ml
do produto. Devera conter
93 no rótulo impresso na
350,00
embalagem os dados do
fabricante. Validade de 06
a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato
da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

R$ 2.208,00

100,00

100,00

10,00

10,00

40,00

UND

460,00

R$ 4,80

R$ 2.310,00

100,00

100,00

-

-

-

UND

550,00

R$ 4,20

R$
523.000,00

VALOR GLOBAL
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---------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ITEM

2

3

4

6

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
AÇÚCAR - embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto
AÇÚCAR DEMERARA - Açúcar bruto,
cristais bem definidos, tendo como origem a
cana de açúcar, sendo
necessário reprocessamento para consumo.
Classe: Cristal bruto.
Tipo: Demerara. embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto
ADOCANTE, dietético, liquido, a base de
sacarina e ciclamato. Embalagem: frasco com
100 ml, com identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
AMIDO DE MILHO - Embalagem em caixa
com volume de 200 gramas do produto.
Informação Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos: 17,0 gramas.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade de 06
meses a 12 meses.

QUANT

UNIDADE R$ UNIT

R$ TOTAL
R$ 5.988,00

1.200,00

KG

R$ 4,99

R$ 3.500,00

500,00

KG

R$ 7,00

R$ 546,00
140,00

UND

R$ 3,90

R$ 260,00

50,00

UND

R$ 5,20

R$ 5.900,00

7

ARROZ Beneficiado Polido- Tipo 1,
apresentando coloração branca, grãos
íntegros acondicionado em saco de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, embalagem de 01 Kg.
Validade 06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto

1.000,00

KG

R$ 5,90
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9

10

11

12

---------------------------------------------------------------------------------------------------ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ.
Acondicionado em embalagem plástica,
contendo 200 gramas do produto,
devidamente fechada. Informação Nutricional
para porção de 20 grama: 75 Kcal a 79 Kcal;
17 a 19 gramas de carboidratos.
150,00
PCT
R$ 4,20
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina de soja.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 meses a
12 meses
AVEIA EM FLOCOS - Embalagem contendo
170 gramas do produto. Informação
nutricional: 30 gramas do produto contendo:
entre 100 e 107 Kcal; Carboidrato: 16
gramas; Proteína: entre 4,6 e 5,0 gramas;
Fibra: entre 3,0 e 3,4 gramas. Deverá conter
500,00
UND
R$ 3,99
no rótulo ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto.
AZEITE DE OLIVA, puro, baixa acidez.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
R$
50,00
UND
fabricação, prazo de validade e de acordo
28,90
com as Normas e/ou Resolução da
ANVISA/MS.EMBALAGEM DE 500 ML
AZEITONA VERDE, em conserva, com
caroço, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
25,00
PCT
R$ 4,90
fabricação e prazo de validade mínimo de 12
meses da data de entrega, PACOTE 170G

R$ 630,00

R$ 1.995,00

R$ 1.445,00

R$ 122,50

R$ 11.600,00

15

BISCOITO DOCE sem recheio: tipo Maria ou
Maisena, acondicionados em pacotes de
material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação Nutricional:
porção de 30 gramas contendo 125 Kcal a
131 Kcal; 22 g a 23g de carboidratos; 2,3
gramas a 2,6 gramas de proteínas; 78 mg a
80 mg de sódio. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido, sal, soro de leite.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embala em os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto

2.000,00

PCT

R$ 5,80
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16

17

18

19

23

---------------------------------------------------------------------------------------------------BISCOITO SAL - Biscoito salgado tipo
cream-cracker, acondicionados em pacotes
de material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação nutricional:
porção de 30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de proteínas;
122mg a 144mg de sódio. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida, gordura vegetal,
2.000,00
PCT
R$ 5,60
soro de leite, sal. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 meses a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto
BISCOITO SAL INTEGRAL- Biscoito salgado
tipo cream-cracker, acondicionados em
pacotes de material plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1). Informação
nutricional: porção de 30 gramas contendo
20g a 21g de carboidratos; 2,3g a 2,8 g de
proteínas; 122mg a 144mg de sódio.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida,
100,00
PCT
R$ 6,00
gordura vegetal, soro de leite, sal. Deverá
conter no rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 meses a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto
Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de: valor
300,00
PCT
R$ 5,90
energético 135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras saturadas
1,6g, gorduras trans 0, sódio 110mg. Mínimo
de: proteínas 1,5g. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.
Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g): Máximo
de: valor energético 139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras totais de 4,5g,
100,00
PCT
R$ 4,90
sódio de 126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.
CAFE EM PÓ - Torrado e moído, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 250
gramas do produto. Ingrediente: café torrado
e moído - 100% café. Embalagem
3.000,00
PCT
R$ 9,90
aluminizada contendo data de fabricação, lote
e prazo de validade de no mínimo 03 meses.
Com selo de pureza ABIC. No ato da entrega
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---------------------------------------------------------------------------------------------------não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto.
CAMOMILA EM FLORES E PEDUNCULOS Camomila, caixa contendo 10g do produto,
com 10 saquinhos ou sachês. Ingredientes:
Flores e pedúnculos de camomila. Validade:
12 meses. Deverá conter no rótulo ou
400,00
CXS
R$ 4,30
impresso na embalagem o prazo de validade
de 06 a 12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto
CANELA, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo a
30,00
PCT
R$ 3,50
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
20 Gramas
CALDO DE CARNE - Caixa c/ 24 unidades c/
caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa e
de boa qualidade; constituído basicamente de
carne de boi desidratada, liofilizado sal,
amido de milho, gordura vegetal,
R$
condimentos, podendo conter corante natural,
50,00
CXS
16,90
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).
CALDO DE GALINHA - Caixa c/ 24 unidades
c/ caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa
e de boa qualidade; constituído basicamente
de carne de galinha, liofilizado sal, amido de
milho, gordura vegetal, condimentos,
R$
podendo conter corante natural,
200,00
CXS
16,70
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).
CÔCO RALADO - Sem açúcar, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 100
gramas do produto. Informação nutricional:
Porção de 12 gramas contendo: 72 Kcal- 74
Kcal; Carboidratos: 1,4g - 2,4 g; Proteínas:
0,8g - 1,0g; gorduras totais: 7,2 gramas.
150,00
PCT
R$ 4,50
Deverão constar na embalagem, de forma
legível, a data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.
CONDIMENTO MISTO (COMINHO) – com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos. Acondicionado em
100,00
PCT
R$ 3,90
embalagem primária em polietileno atóxico
transparente, resistente e hermeticamente
fechado (embalagem de 100 gramas) com
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---------------------------------------------------------------------------------------------------respectiva informação nutricional, com data
de fabricação, lote e prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Embalagem secundária:
plástico resistente.
CREME DE LEITE - Creme de leite de 200
gramas, leite em pó desnatado e
estabilizantes goma xantana, goma jataí,
100,00
CXS
R$ 4,75
goma guar, carragena, fosfato dissódico e
citrato de sódio. Homogeneizado.
CHANTILLY- Água, óleo vegetal de palmiste
hidrogenado, xarope de açúcar, açúcar,
caseinato de sódio, sal, umectante sorbitol,
emulsificantes ésteres de mono e
diglicerídeos de ácidos graxos com ácido
lático, lecitina de soja, mono e diglicerídeos
de ácidos graxos e ésteres de mono e
R$
30,00
CXS
diglicerídeos de ácidos graxos com ácido
21,90
diacetil tartárico, estabilizantes celulose
microcristalina, carboximetilcelulose sódica e
citrato trissódico, aroma artificial de creme,
regulador de acidez fosfato dissódico e
corantes naturais urucum e cúrcuma. CAIXA
1 LITRO
CRAVO, da índia, em botão floral maduro e
dessecado. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
50,00
PCT
R$ 3,90
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.PACOTE 15Gramas
EXTRATO DE TOMATE, concentrado,
composição nutricional porção (30g). Máximo
de: valor energético entre 12 e 15kcal=63kJ,
carboidratos a partir de 2,6g, gorduras totais,
gorduras saturadas e trans 0g, sódio 131mg.
Acondicionado em embalagem tetra pak entre 2.000,00
UND
R$ 3,00
340 gramas. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo com
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
1.500,00
KG
R$ 7,10
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo sem
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato,5,4 g - 6,Og de
1.500,00
KG
R$ 7,00
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.
FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta de
sujidades, acondicionado em embalagem
400,00
KG
R$ 5,50
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.
FARINHA DE MILHO FLOCADA - Tipo
creme de milho vermelho grosso, embalagem
em pacotes devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não poderá estar
úmida. Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses. Informação nutricional:
2.000,00
KG
R$ 3,50
porção de 40 gramas contendo 39 gramas de
carboidratos; 3,6 gramas de proteínas;
gorduras totais 0,8G; gorduras saturadas
0,0g; gorduras trans 0,0g, fibras alimentar
2,8g e sódio 23mg. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

R$ 10.500,00

R$ 2.200,00

R$ 7.000,00

R$ 1.003,00

42

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca,
fina, acondicionada em sacos de material
plástico, limpos, devidamente fechados,
contendo 01 Kg do produto. Deverá ser
produzida de matérias primas integras e livres
de sujidades (matérias terrosas e parasitas).
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto.

170,00

KG

R$ 5,90
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---------------------------------------------------------------------------------------------------FEIJÃO - Carioca tipo 1, novo, grão inteiro,
1ª qualidade, integro, acondicionado em saco
plástico resistente, limpo, devidamente
fechado, contendo 01 Kg do produto. Deverá
está livre de insetos, carunchos e matérias
R$
1.000,00
KG
terrosas. Deverá conter na embalagem dados
10,90
do fabricante, prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.
FEIJAO PRETO: TIPO 1, EMBALAGEM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE,
R$
200,00
KG
RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO
10,90
NACIONAL DE NORMAS E PADROES
PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO
PLÁSTICO 1.0QUILOGRAMAS
FERMENTO EM PÓ QUIMICO - Embalagem
em material plástico, devidamente fechado,
contendo 100 gramas do produto.
Ingredientes: Amido de milho, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato
de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
50,00
UND
R$ 4,20
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de validade do
produto.
FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES De O a 06 meses de idade. Lata contendo
400 gramas do produto. Registro do
Ministério da Saúde. Ingredientes: Soro de
leite desmineralizado, lactose, maltodextrina,
leite desnatado, oleína de palma, óleo de
canola, óleo de milho, saís minerais,
vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis.
Informação nutricional: porção de 100 gramas
R$
50,00
LATAS
contendo: 505 - 510 Kcal; Carboidrato: 55 55,90
58 gramas; Proteína: 9,0 - 11,0 gramas;
Gorduras totais: 26 - 28 gramas; Cálcio: 320 360mg; Ferro: 5,1 - 5,2 mg . Deverá está
impresso naembalagem dados do fabricante,
datas de fabricação e validade. O prazo de
validade do produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de validade do
produto.
GELATINA - Gelatina em pó sabores
diversos, composto de açúcar, sal, agente
tamponante, acidulante, aroma natural de
morango, corantes artificiais e outras
substância permitidas, qualidade ingredientes
sãos e limpos, umidade de 2% PP. unidades
de 85 grs.

R$ 10.900,00

R$ 2.180,00

R$ 210,00

R$ 2.795,00

R$ 1.700,00

250,00

CXS

R$ 6,80
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---------------------------------------------------------------------------------------------------GORDURA VEGETAL para fins culinários –
Óleos materiais ricos em ácidos graxos e
polinsaturados, embalagem e peso liquido
R$
20,00
UND
500 gramas, hermeticamente fechada
14,00
contendo respectiva informação nutricional,
data de validade/lote.
LEITE INTEGRAL UHT, produto integral,
pasteurizado, processado pelo sistema UHT
(Ultra Hight Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita
e longa conservação. Composição nutricional
3.000,00
LTS
R$ 7,80
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg. Mínimo de:
proteínas de 6g, cálcio 230mg.CAIXA 1
LITRO
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO - Enriquecido
com vitamina A e D. Embalagem aluminizada
devidamente fechada, contendo 200 gramas
do produto, com registro do Ministério da
Agricultura/SIF. Informação Nutricional:
porção de 26 gramas contendo 128 Kcal a
130 Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de carboidratos;
6,6 a 6,8 gramas de proteínas; 239 mg a 250
2.500,00
UND
R$ 8,50
mg de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido no
rótulo
LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
100,00
CXS
R$ 6,90
validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.CAIXA 395G
Maionese, frasco com 200g, integra,
aspecto da massa mole e de creme, odor e
sabor próprios. Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem os dados do
20,00
UND
R$ 3,20
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de doze meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validades estabelecido pelo produto
MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE Embalado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente, com
500 gramas. Informação Nutricional porção
de 80 gramas: 59 gramas de carboidratos;
2.000,00
UND
R$ 5,20
8,8 gramas de proteínas. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
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---------------------------------------------------------------------------------------------------50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.
MACARRÃO PARAFUSO - Embalado em
saco de polietileno transparente, fechado
hermeticamente, com 500 gramas.
Informação Nutricional porção de 80 gramas:
59 gramas de carboidratos; 8,8 gramas de
proteínas. Deverá conter no rótulo ou
UND
1.400,00
R$ 5,20
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.PACOTE 500G
MARGARINA VEGETAL – Embalagem em
plástico rígido integra, com registro do
Ministério da Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote com 250 gramas
do produto, devendo conter no rotulo ou
impresso na embalagem, dados do fabricante
e prazo de validade de 06 a 12 meses.
1.500,00
UND
R$ 4,50
Tabela nutricional: porção de 10,0 gramas
com 59,0 Kcal; 6,5 gramas de gorduras totais;
sem gorduras trans; sódio = 60 mg; vitamina
A= 45mcg. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.
MILHO BRANCO para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
300,00
PCT
R$ 7,50
dados de identificação do produto e prazo de
validade.PACOTE 500G
Milho amarelo para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
100,00
PCT
R$ 4,50
dados de identificação do produto e prazo de
validade. PACOTE 500G
MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de identificação do
200,00
PCT
R$ 4,50
produto, marca do fabricante, prazo de
validade. PACOTE 500 G

63

MILHO VERDE, em conserva. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca de fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. SACHE
260g

64

Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida
com ferro e acido fólico, amido, açúcar, sal,
gordura vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação e
devidamente mencionadas. Composição
nutricional porção (35g). Máximo de: valor
energético 130kcal= 546KJ, carboidratos de
28g, gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg. PACOTE DE
400 G

R$ 7.280,00

R$ 6.750,00

R$ 2.250,00

R$ 450,00

R$ 900,00

R$ 860,00

200,00

PCT

R$ 4,30

R$ 720,00

150,00

PCT

R$ 4,80
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74

75

---------------------------------------------------------------------------------------------------Mistura para bolo, sabor chocolate,
enriquecida com ferro e acido fólico, cacau
em pó, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e devidamente
mencionadas. Composição nutricional porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
150,00
PCT
R$ 5,20
gorduras totais de 1,8g, gorduras saturadas
0,8g, sódio 188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.proteínas de 0,9g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.PACOTE DE 400G
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO,
vitaminado com respectivas informações
50,00
UND
R$ 5,90
nutricional, data de fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas
MISTURA A BASE DE ARROZ, cereais e
milho vitaminado com respectivas
informações nutricional, data de
50,00
UND
R$ 5,50
fabricação/validade/lote. Embalagem 200
gramas.
Molho de tomate, produto obtido do
cozimento de polpa de tomate, óleo de soja,
amido de milho, cebola, sal e condimentos,
composição nutricional porção (60g). Máximo
de: valor energético 27kcal=113kJ,
carboidratos 5,9g, gorduras totais, gorduras
200,00
UND
R$ 2,50
saturadas e trans 0g, sódio 317mg.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Sachê 340G.
OLEO VEGETAL DE SOJA - 100%
Refinado, embalagem pet integra com 900
R$
ml. A embalagem devera conter marca dados
1.500,00
UND
13,80
do fabricante e prazo de validade de 06 a 12
meses.
Polpa, de fruta, natural, sabor manga, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
500,00
UND
R$ 9,50
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.EMBALAGEM DE 400G
Polpa, de fruta, natural, sabor goiaba, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
500,00
PC
R$ 2,30
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.EMBALAGENS DE 100 G
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---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO;
Produto de primeiraqualidade; proveniente de
carne suína 100% pernil, sal,
especiariasnaturais e aditivos permitidos pela
legislação vigente – SEM ADIÇÃODE
GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de
sódio; com aspecto,cheiro, cor e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e
larvas;deverão estar fatiados, em fatias de
aproximadamente 20 g cada,resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos esem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendopeso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
R$
50,00
KG
Secundária: Caixa de papelão ondulado
29,50
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) diasda data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ oregulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animalembalado. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Proteína texturizada de soja, tipo I, obtida
por processamento tecnológico adequado, a
partir de farinha de soja desengordurada.
Composição nutricional porção (50g): Máximo
de: valor energético 175kcal= 735KJ,
carboidratos de 15g, sódio 15mg Mínimo de:
500,00
0
R$ 8,00
proteínas de 25g, fibra 8g. Embalagem: com
dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro no Ministério
da Saúde e/ou Agricultura.PACOTE DE 400
G
Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado em embalagem plástica, 1ª
qualidade. O Produto deverá ter validade não
100,00
PCT
R$ 4,50
inferior a 4 meses. Embalagem: com dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. PACOTE 40g
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---------------------------------------------------------------------------------------------------QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO;
Produto de primeira qualidade; resfriado;
proveniente de leite de bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela legislação vigente –
SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de
aproximadamente 20 g cada, resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias. Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendo peso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de papelão ondulado
R$
resistente ao impacto e às condições de
10,00
KG
50,00
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ o regulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05 regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animal
Refrigerante a base de cola, embalagem,
contendo 2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto devera ter
50,00
UND
R$ 7,50
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. contendo 6 unidades no
fardo de 2 litros por unidade

R$ 500,00

R$ 375,00

R$ 300,00

82

Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
contendo 6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade.

83

SAL - refinado iodado, embalagem de 01 Kg
com granulação uniforme e com cristais
brancos sem umidade. Devera conter na
embalagem registro do Ministério da Saúde,
dados do fabricante, datas de fabricação e
validade. Prazo de validade: 06 a 12 meses.
No ato da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

50,00

UND

R$ 6,00

R$ 240,00

200,00

KG

R$ 1,20
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85

86

---------------------------------------------------------------------------------------------------SALSICHA HOT-DOG- Salsicha Hot-Dog
resfriada, de 1ª qualidade, com odor, sabor e
cor característico, embalagem contendo 03
R$
ou 05 quilos, com data de validade
200,00
KG
13,90
estampada no pacote, 30 dias contados da
data da entrega. Embalagem emergicamente
fechada.
SARDINHA EM ÓLEO COMÉSTIVELEmbalagem horizontal de 125 gramas do
produto em conserva no óleo comestível.
Tabela nutricional devera conter em porção
de 60 gramas: 13,0 gramas de proteínas; 1,3
gramas de gordura saturada; 297 mg de
sódio - Devera conter impresso na
350,00
UND
R$ 6,90
embalagem, registro do Ministério da
Agricultura, dados do fabricante, data de
fabricação e data de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.
SUSTAGEM ADULTO: Composição: leite em
pó desnatado instantaneo, sacarose, sólidos
de xarope de milho, leite em pó integral,
cacau, fostato de magnésio, ascorbato de
sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco,
inositol, iodeto de potássio, acetado de DLalfa tocoferol, niacinamida, sulfato de
manganês, sulfato cúprico, fitomenadiona,
R$
50,00
UND
acetato de vitamina A, pantotenato de cálcio,
58,00
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina,
cloridrato de tiamina, riboflavina,
colecalciferol, cloreto de cromo, ácido fólico,
biotina, aromatizante, e stabilizantes
carragena e lecitina de soja. Não conté,
glútem. Contém lactose. Sabor chocolate.
Lata 400g. Validade mínima de 12 meses.

R$ 2.780,00

R$ 2.415,00

R$ 2.900,00

R$ 998,00

87

SUCO DE GARRAFA - SABOR GOIABA,
sem açúcar, pasteurizado, não fermentado e
não alcoólico sabor goiaba, acondicionado
em garrafas de material plástico,
devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

200,00

UND

R$ 4,99
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---------------------------------------------------------------------------------------------------SUCO DE GARRAFA - SABOR CAJU
líquido, sem açúcar, pasteurizado, não
fermentado e não alcoólico sabor caju,
acondicionado em garrafas de material
plástico, devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
200,00
UND
R$ 3,99
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.
Suco concentrado liquido sabor maracujá,
acondicionado em garrafa plástica sem
violação, contendo 500ml do produto. O
produto devera apresentar cor, odor e sabor
caracterizado, rendimento de 05 litros.
Devera conter no rotulo ou impresso na
100,00
UND
R$ 7,90
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.
SUCO PRONTO á base de frutas (sabores
variados) isento de sujidades e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem
500,00
UND
R$ 2,20
tetra pak de 200 ml, com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/ lote.

R$ 798,00

R$ 790,00

R$ 1.100,00

R$ 7.600,00

91

TAPIOCA. Goma de Tapioca hidratada,
produção a base de mandioca isento de
sujidade, livre de contaminantes.
Acondicionada em sacos plástico limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do produto.
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

92

Tempero alho e sal, produto obtido da
mistura de alho e sal, homogeneizados,
embalados em potes plásticos invioláveis
com 300g do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de seis a
doze meses. No ato da entrega não poderá
ter transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

800,00

KG

R$ 9,50

R$ 960,00

200,00

UND

R$ 4,80
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---------------------------------------------------------------------------------------------------VINAGRE - Fermentado acético de álcool,
água. Acidez - 4,0% Acondicionado em frasco
plástico, devidamente fechado, contendo 500
ml do produto. Devera conter no rótulo
93
impresso na embalagem os dados do
350,00
UND
R$ 4,20
fabricante. Validade de 06 a 12 meses. O
prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.
VALOR GLOBAL

R$ 1.470,00

R$ 272.181,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

1

Achocolatado - pronto para consumo em
embalagem tipo tetra pak, com pelo menos
200 ml

2

AÇÚCAR - embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto

3

AÇÚCAR DEMERARA - Açúcar bruto,
cristais bem definidos, tendo como origem a
cana de açúcar, sendo
necessário reprocessamento para consumo.
Classe: Cristal bruto.
Tipo: Demerara. embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto

4

ADOCANTE, dietético, liquido, a base de
sacarina e ciclamato. Embalagem: frasco com
100 ml, com identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

5

AMENDOIM com casca

QUANT

UNIDADE R$ UNIT

R$ TOTAL
R$ 1.400,00

700,00

UND

R$ 2,00
R$ 2.395,20

480,00

KG

R$ 4,99

R$ 140,00

20,00

KG

R$ 7,00

R$ 11,70

3,00

UND

R$ 3,90

20,00

KG

R$
10,90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 76/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 218,00

Terça-feira
28 de Junho de 2022
107 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6

AMIDO DE MILHO - Embalagem em caixa
com volume de 200 gramas do produto.
Informação Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos: 17,0 gramas.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade de 06
meses a 12 meses.

7

ARROZ Beneficiado Polido- Tipo 1,
apresentando coloração branca, grãos
íntegros acondicionado em saco de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, embalagem de 01 Kg.
Validade 06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto

8

ARROZ VERMELHO-limpo, longo, grãos
inteiros, com teor de umidade máxima de
15%; isento de sujidades e materiais
estranhos; acondicionado em saco plástico,
validade mínima de 03 meses a contar da
data da entrega, embalagem de 1 kg.

9

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ.
Acondicionado em embalagem plástica,
contendo 200 gramas do produto,
devidamente fechada. Informação Nutricional
para porção de 20 grama: 75 Kcal a 79 Kcal;
17 a 19 gramas de carboidratos.
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina de soja.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 meses a
12 meses

10

AVEIA EM FLOCOS - Embalagem contendo
170 gramas do produto. Informação
nutricional: 30 gramas do produto contendo:
entre 100 e 107 Kcal; Carboidrato: 16
gramas; Proteína: entre 4,6 e 5,0 gramas;
Fibra: entre 3,0 e 3,4 gramas. Deverá conter
no rótulo ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

11

AZEITE DE OLIVA, puro, baixa acidez.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e de acordo
com as Normas e/ou Resolução da
ANVISA/MS.EMBALAGEM DE 500 ML

R$ 78,00

15,00

UND

R$ 5,20

R$ 354,00

60,00

KG

R$ 5,90

R$ 95,20
10,00

KG

R$ 9,52

R$ 420,00

100,00

PCT

R$ 4,20

R$ 199,50

50,00

UND

R$ 3,99

R$ 144,50
5,00

UND

R$
28,90
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12

AZEITONA VERDE, em conserva, com
caroço, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 12
meses da data de entrega, PACOTE 170G

40,00

PCT

R$ 4,90

14

BALA MACIA, sabores sortidos, pacote c/
400g.

20,00

0

R$ 9,90

15

BISCOITO DOCE sem recheio: tipo Maria ou
Maisena, acondicionados em pacotes de
material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação Nutricional:
porção de 30 gramas contendo 125 Kcal a
131 Kcal; 22 g a 23g de carboidratos; 2,3
gramas a 2,6 gramas de proteínas; 78 mg a
80 mg de sódio. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido, sal, soro de leite.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embala em os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto

16

BISCOITO SAL - Biscoito salgado tipo
cream-cracker, acondicionados em pacotes
de material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação nutricional:
porção de 30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de proteínas;
122mg a 144mg de sódio. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida, gordura vegetal,
soro de leite, sal. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 meses a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto

18

Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de: valor
energético 135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras saturadas
1,6g, gorduras trans 0, sódio 110mg. Mínimo
de: proteínas 1,5g. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

R$ 198,00
R$ 1.914,00

330,00

PCT

R$ 5,80

R$ 2.352,00

420,00

PCT

R$ 5,60

R$ 1.770,00

300,00

PCT

R$ 5,90

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 78/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
109 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------R$ 147,00

19

Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g): Máximo
de: valor energético 139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras totais de 4,5g,
sódio de 126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

23

CAFE EM PÓ - Torrado e moído, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 250
gramas do produto. Ingrediente: café torrado
e moído - 100% café. Embalagem
aluminizada contendo data de fabricação, lote
e prazo de validade de no mínimo 03 meses.
Com selo de pureza ABIC. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto.

24

CAMOMILA EM FLORES E PEDUNCULOS Camomila, caixa contendo 10g do produto,
com 10 saquinhos ou sachês. Ingredientes:
Flores e pedúnculos de camomila. Validade:
12 meses. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem o prazo de validade
de 06 a 12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

25

CANELA, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
20 Gramas

27

CALDO DE CARNE - Caixa c/ 24 unidades c/
caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa e
de boa qualidade; constituído basicamente de
carne de boi desidratada, liofilizado sal,
amido de milho, gordura vegetal,
condimentos, podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).

30,00

PCT

R$ 4,90

R$ 9.900,00

1.000,00

PCT

R$ 9,90

R$ 43,00

10,00

CXS

R$ 4,30

R$ 17,50
5,00

PCT

R$ 3,50

R$ 845,00

50,00

CXS

R$
16,90
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28

CALDO DE GALINHA - Caixa c/ 24 unidades
c/ caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa
e de boa qualidade; constituído basicamente
de carne de galinha, liofilizado sal, amido de
milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).

31

CÔCO RALADO - Sem açúcar, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 100
gramas do produto. Informação nutricional:
Porção de 12 gramas contendo: 72 Kcal- 74
Kcal; Carboidratos: 1,4g - 2,4 g; Proteínas:
0,8g - 1,0g; gorduras totais: 7,2 gramas.
Deverão constar na embalagem, de forma
legível, a data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

32

CONDIMENTO MISTO (COMINHO) – com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos. Acondicionado em
embalagem primária em polietileno atóxico
transparente, resistente e hermeticamente
fechado (embalagem de 100 gramas) com
respectiva informação nutricional, com data
de fabricação, lote e prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Embalagem secundária:
plástico resistente.

33

Corante, alimentício à base de urucum.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, pacote com 100g

34

CREME DE LEITE - Creme de leite de 200
gramas, leite em pó desnatado e
estabilizantes goma xantana, goma jataí,
goma guar, carragena, fosfato dissódico e
citrato de sódio. Homogeneizado.

36

CRAVO, da índia, em botão floral maduro e
dessecado. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.PACOTE 15Gramas

R$ 3.006,00

180,00

CXS

R$
16,70

R$ 450,00

100,00

PCT

R$ 4,50

R$ 585,00

150,00

PCT

R$ 3,90

R$ 39,00
10,00

PCT

R$ 3,90
R$ 237,50

50,00

CXS

R$ 4,75

R$ 117,00
30,00

PCT

R$ 3,90
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37

EXTRATO DE TOMATE, concentrado,
composição nutricional porção (30g). Máximo
de: valor energético entre 12 e 15kcal=63kJ,
carboidratos a partir de 2,6g, gorduras totais,
gorduras saturadas e trans 0g, sódio 131mg.
Acondicionado em embalagem tetra pak entre
340 gramas. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

38

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo com
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

39

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo sem
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato,5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

40

FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta de
sujidades, acondicionado em embalagem
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

R$ 4.800,00

1.600,00

UND

R$ 3,00

R$ 319,50

45,00

KG

R$ 7,10

R$ 3.500,00

500,00

KG

R$ 7,00

R$ 550,00
100,00

KG

R$ 5,50
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41

FARINHA DE MILHO FLOCADA - Tipo
creme de milho vermelho grosso, embalagem
em pacotes devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não poderá estar
úmida. Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses. Informação nutricional:
porção de 40 gramas contendo 39 gramas de
carboidratos; 3,6 gramas de proteínas;
gorduras totais 0,8G; gorduras saturadas
0,0g; gorduras trans 0,0g, fibras alimentar
2,8g e sódio 23mg. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

42

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca,
fina, acondicionada em sacos de material
plástico, limpos, devidamente fechados,
contendo 01 Kg do produto. Deverá ser
produzida de matérias primas integras e livres
de sujidades (matérias terrosas e parasitas).
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto.

43

FEIJÃO - Carioca tipo 1, novo, grão inteiro,
1ª qualidade, integro, acondicionado em saco
plástico resistente, limpo, devidamente
fechado, contendo 01 Kg do produto. Deverá
está livre de insetos, carunchos e matérias
terrosas. Deverá conter na embalagem dados
do fabricante, prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

45

FERMENTO EM PÓ QUIMICO - Embalagem
em material plástico, devidamente fechado,
contendo 100 gramas do produto.
Ingredientes: Amido de milho, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato
de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de validade do
produto.

100,00

KG

R$ 3,50

R$ 590,00

100,00

KG

R$ 5,90

R$ 1.090,00

100,00

KG

R$
10,90

R$ 33,60

8,00

UND

R$ 4,20
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46

Fermentado, biológico seco, instantâneo,
em pó, validade do produto não poderá ser
inferior a 6 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA; Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado, numero do lote,
data de fabricação e data ou prazo de
validade. 10g.

50

GORDURA VEGETAL para fins culinários –
Óleos materiais ricos em ácidos graxos e
polinsaturados, embalagem e peso liquido
500 gramas, hermeticamente fechada
contendo respectiva informação nutricional,
data de validade/lote.

51

Iougurte sabor morango, embalagem em
potes de 900ml, com registro do ministério da
agricultura, identificação do fabricante. No ato
da entrega não poderá ter transcorrido mais
de 50% do prazo de validades estabelecido
pelo produto.

52

LEITE INTEGRAL UHT, produto integral,
pasteurizado, processado pelo sistema UHT
(Ultra Hight Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita
e longa conservação. Composição nutricional
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg. Mínimo de:
proteínas de 6g, cálcio 230mg.CAIXA 1
LITRO

R$ 0,00

-

UND

R$ 2,90

R$ 588,00
42,00

UND

R$
14,00

R$ 0,00
-

UND

R$ 8,90

R$ 3.900,00

500,00

LTS

R$ 7,80
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53

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO - Enriquecido
com vitamina A e D. Embalagem aluminizada
devidamente fechada, contendo 200 gramas
do produto, com registro do Ministério da
Agricultura/SIF. Informação Nutricional:
porção de 26 gramas contendo 128 Kcal a
130 Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de carboidratos;
6,6 a 6,8 gramas de proteínas; 239 mg a 250
mg de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido no
rótulo

54

LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.CAIXA 395G

55

Leite de coco, embalagem contendo 200ml,
fechado hermeticamente e com registro do
ministério da agricultura. Devera conter no
rotulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de seis a doze meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validades estabelecido pelo
produto

56

Maionese, frasco com 200g, integra,
aspecto da massa mole e de creme, odor e
sabor próprios. Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de doze meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validades estabelecido pelo produto

57

MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE Embalado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente, com
500 gramas. Informação Nutricional porção
de 80 gramas: 59 gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

280,00

UND

R$ 8,50

R$ 345,00
50,00

CXS

R$ 6,90

R$ 160,00

50,00

UND

R$ 3,20

R$ 64,00

20,00

UND

R$ 3,20

R$ 6.500,00

1.250,00

UND

R$ 5,20
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59

MARGARINA VEGETAL – Embalagem em
plástico rígido integra, com registro do
Ministério da Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote com 250 gramas
do produto, devendo conter no rotulo ou
impresso na embalagem, dados do fabricante
e prazo de validade de 06 a 12 meses.
Tabela nutricional: porção de 10,0 gramas
com 59,0 Kcal; 6,5 gramas de gorduras totais;
sem gorduras trans; sódio = 60 mg; vitamina
A= 45mcg. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.

60

MILHO BRANCO para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo de
validade.PACOTE 500G

61

Milho amarelo para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo de
validade. PACOTE 500G

62

MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade. PACOTE 500 G

63

MILHO VERDE, em conserva. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca de fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. SACHE
260g

64

Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida
com ferro e acido fólico, amido, açúcar, sal,
gordura vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação e
devidamente mencionadas. Composição
nutricional porção (35g). Máximo de: valor
energético 130kcal= 546KJ, carboidratos de
28g, gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg. PACOTE DE
400 G

80,00

UND

R$ 4,50

R$ 750,00
100,00

PCT

R$ 7,50
R$ 900,00

200,00

PCT

R$ 4,50
R$ 450,00

100,00

PCT

R$ 4,50
R$ 430,00

100,00

PCT

R$ 4,30

R$ 480,00

100,00

PCT

R$ 4,80
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65

Mistura para bolo, sabor chocolate,
enriquecida com ferro e acido fólico, cacau
em pó, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e devidamente
mencionadas. Composição nutricional porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
gorduras totais de 1,8g, gorduras saturadas
0,8g, sódio 188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.proteínas de 0,9g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.PACOTE DE 400G

66

MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO,
vitaminado com respectivas informações
nutricional, data de fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas

67

MISTURA A BASE DE ARROZ, cereais e
milho vitaminado com respectivas
informações nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Embalagem 200
gramas.

68

Molho de tomate, produto obtido do
cozimento de polpa de tomate, óleo de soja,
amido de milho, cebola, sal e condimentos,
composição nutricional porção (60g). Máximo
de: valor energético 27kcal=113kJ,
carboidratos 5,9g, gorduras totais, gorduras
saturadas e trans 0g, sódio 317mg.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Sachê 340G.

69

OLEO VEGETAL DE SOJA - 100%
Refinado, embalagem pet integra com 900
ml. A embalagem devera conter marca dados
do fabricante e prazo de validade de 06 a 12
meses.

70

Paçoca Rolha Tradicional Pote C/56 Um

100,00

PCT

R$ 5,20

R$ 295,00
50,00

UND

R$ 5,90
R$ 275,00

50,00

UND

R$ 5,50

R$ 250,00

100,00

UND

R$ 2,50

R$ 2.760,00
200,00

UND

R$
13,80

30,00

POTES

R$
24,90
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71

Panetone de frutas tradicional, embalagem
de 400g. Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, frutas cristalizadas, ovo
integral, açúcar, gordura vegetal, uvas
passas, extrato de malte, sal, soro de leite,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos, aromatizantes e conservador: ácido
sórbico. Contém glúten. Contém lactose.
Alérgicos: contém ovos, derivados de trigo,
leite, soja e de cevada, CAIXA 400G.

72

Panetone com gotas de chocolate.
Embalagem de 400g. Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, frutas
cristalizadas, ovo integral, açúcar, gordura
vegetal, uvas passas, extrato de malte, sal,
soro de leite, emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes
e conservador: ácido sórbico. Contém glúten.
Contém lactose. Alérgicos: contém ovos,
derivados de trigo, leite, soja e de cevada,
CAIXA 400G.

74

Polpa, de fruta, natural, sabor manga, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.EMBALAGEM DE 400G

75

Polpa, de fruta, natural, sabor goiaba, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.EMBALAGENS DE 100 G

50,00

UND

R$
25,50

R$ 1.295,00

50,00

UND

R$
25,90

R$ 950,00

100,00

UND

R$ 9,50

R$ 230,00

100,00

PC

R$ 2,30
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78

---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO;
Produto de primeira
qualidade; proveniente de carne suína 100%
pernil, sal, especiarias
naturais e aditivos permitidos pela legislação
vigente – SEM ADIÇÃO
DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo
teor de sódio; com aspecto,cheiro, cor e
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas
e larvas;deverão estar fatiados, em fatias de
aproximadamente 20 g cada,resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos esem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendopeso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
R$
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
50,00
KG
29,50
Secundária: Caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) diasda data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ oregulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animalembalado. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Proteína texturizada de soja, tipo I, obtida
por processamento tecnológico adequado, a
partir de farinha de soja desengordurada.
Composição nutricional porção (50g): Máximo
de: valor energético 175kcal= 735KJ,
carboidratos de 15g, sódio 15mg Mínimo de:
proteínas de 25g, fibra 8g. Embalagem: com
dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro no Ministério
da Saúde e/ou Agricultura.PACOTE DE 400
G

R$ 1.475,00

R$ 800,00

100,00

0

R$ 8,00
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80

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO;
Produto de primeira qualidade; resfriado;
proveniente de leite de bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela legislação vigente –
SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de
aproximadamente 20 g cada, resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias. Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendo peso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ o regulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05 regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animal

81

Refrigerante a base de cola, embalagem,
contendo 2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. contendo 6 unidades no
fardo de 2 litros por unidade

83

SAL - refinado iodado, embalagem de 01 Kg
com granulação uniforme e com cristais
brancos sem umidade. Devera conter na
embalagem registro do Ministério da Saúde,
dados do fabricante, datas de fabricação e
validade. Prazo de validade: 06 a 12 meses.
No ato da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

10,00

KG

R$
50,00

R$ 0,00

-

UND

R$ 7,50

R$ 24,00

20,00

KG

R$ 1,20
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84

SALSICHA HOT-DOG- Salsicha Hot-Dog
resfriada, de 1ª qualidade, com odor, sabor e
cor característico, embalagem contendo 03
ou 05 quilos, com data de validade
estampada no pacote, 30 dias contados da
data da entrega. Embalagem emergicamente
fechada.

85

SARDINHA EM ÓLEO COMÉSTIVELEmbalagem horizontal de 125 gramas do
produto em conserva no óleo comestível.
Tabela nutricional devera conter em porção
de 60 gramas: 13,0 gramas de proteínas; 1,3
gramas de gordura saturada; 297 mg de
sódio - Devera conter impresso na
embalagem, registro do Ministério da
Agricultura, dados do fabricante, data de
fabricação e data de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

87

SUCO DE GARRAFA - SABOR GOIABA,
sem açúcar, pasteurizado, não fermentado e
não alcoólico sabor goiaba, acondicionado
em garrafas de material plástico,
devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

88

SUCO DE GARRAFA - SABOR CAJU
líquido, sem açúcar, pasteurizado, não
fermentado e não alcoólico sabor caju,
acondicionado em garrafas de material
plástico, devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

R$ 417,00

30,00

KG

R$
13,90

R$ 690,00

100,00

UND

R$ 6,90

R$ 998,00

200,00

UND

R$ 4,99

R$ 438,90

110,00

UND

R$ 3,99
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89

Suco concentrado liquido sabor maracujá,
acondicionado em garrafa plástica sem
violação, contendo 500ml do produto. O
produto devera apresentar cor, odor e sabor
caracterizado, rendimento de 05 litros.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

90

SUCO PRONTO á base de frutas (sabores
variados) isento de sujidades e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem
tetra pak de 200 ml, com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/ lote.

91

TAPIOCA. Goma de Tapioca hidratada,
produção a base de mandioca isento de
sujidade, livre de contaminantes.
Acondicionada em sacos plástico limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do produto.
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

92

Tempero alho e sal, produto obtido da
mistura de alho e sal, homogeneizados,
embalados em potes plásticos invioláveis
com 300g do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de seis a
doze meses. No ato da entrega não poderá
ter transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

93

VINAGRE - Fermentado acético de álcool,
água. Acidez - 4,0% Acondicionado em frasco
plástico, devidamente fechado, contendo 500
ml do produto. Devera conter no rótulo
impresso na embalagem os dados do
fabricante. Validade de 06 a 12 meses. O
prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

50,00

UND

R$ 7,90

R$ 1.100,00
500,00

UND

R$ 2,20

R$ 1.900,00

200,00

KG

R$ 9,50

R$ 480,00

100,00

UND

R$ 4,80

R$ 420,00

100,00

UND

R$ 4,20

VALOR GLOBAL

R$ 74.048,10
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---------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

QUANT

UNIDADE R$ UNIT

R$ TOTAL
R$ 10.000,00

1

Achocolatado - pronto para consumo em
embalagem tipo tetra pak, com pelo menos
200 ml

2

AÇÚCAR - embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto

300,00

KG

R$ 4,99

5

AMENDOIM com casca

120,00

KG

R$
10,90

6

AMIDO DE MILHO - Embalagem em caixa
com volume de 200 gramas do produto.
Informação Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos: 17,0 gramas.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade de 06
meses a 12 meses.

7

ARROZ Beneficiado Polido- Tipo 1,
apresentando coloração branca, grãos
íntegros acondicionado em saco de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, embalagem de 01 Kg.
Validade 06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto

9

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ.
Acondicionado em embalagem plástica,
contendo 200 gramas do produto,
devidamente fechada. Informação Nutricional
para porção de 20 grama: 75 Kcal a 79 Kcal;
17 a 19 gramas de carboidratos.
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina de soja.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 meses a
12 meses

12

AZEITONA VERDE, em conserva, com
caroço, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 12
meses da data de entrega, PACOTE 170G

80,00

PCT

R$ 4,90

14

BALA MACIA, sabores sortidos, pacote c/
400g.

50,00

0

R$ 9,90

5.000,00

UND

R$ 2,00
R$ 1.497,00

R$ 1.308,00
R$ 1.040,00

200,00

UND

R$ 5,20

R$ 1.475,00

250,00

KG

R$ 5,90

R$ 1.260,00

300,00

PCT

R$ 4,20

R$ 392,00
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16

BISCOITO SAL - Biscoito salgado tipo
cream-cracker, acondicionados em pacotes
de material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação nutricional:
porção de 30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de proteínas;
122mg a 144mg de sódio. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida, gordura vegetal,
soro de leite, sal. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 meses a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto

18

Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de: valor
energético 135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras saturadas
1,6g, gorduras trans 0, sódio 110mg. Mínimo
de: proteínas 1,5g. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

19

Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g): Máximo
de: valor energético 139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras totais de 4,5g,
sódio de 126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

23

CAFE EM PÓ - Torrado e moído, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 250
gramas do produto. Ingrediente: café torrado
e moído - 100% café. Embalagem
aluminizada contendo data de fabricação, lote
e prazo de validade de no mínimo 03 meses.
Com selo de pureza ABIC. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto.

400,00

PCT

R$ 5,60

R$ 1.180,00

200,00

PCT

R$ 5,90

R$ 735,00

150,00

PCT

R$ 4,90

R$ 1.485,00

150,00

PCT

R$ 9,90
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25

CANELA, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
20 Gramas

26

CANELA em casca 6 cm, de 15gramas o
pacote.

28

CALDO DE GALINHA - Caixa c/ 24 unidades
c/ caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa
e de boa qualidade; constituído basicamente
de carne de galinha, liofilizado sal, amido de
milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).

31

CÔCO RALADO - Sem açúcar, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 100
gramas do produto. Informação nutricional:
Porção de 12 gramas contendo: 72 Kcal- 74
Kcal; Carboidratos: 1,4g - 2,4 g; Proteínas:
0,8g - 1,0g; gorduras totais: 7,2 gramas.
Deverão constar na embalagem, de forma
legível, a data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

32

CONDIMENTO MISTO (COMINHO) – com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos. Acondicionado em
embalagem primária em polietileno atóxico
transparente, resistente e hermeticamente
fechado (embalagem de 100 gramas) com
respectiva informação nutricional, com data
de fabricação, lote e prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Embalagem secundária:
plástico resistente.

33

Corante, alimentício à base de urucum.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, pacote com 100g

R$ 105,00
30,00

PCT

R$ 3,50

3,00

UND

R$ 4,90

R$ 14,70
R$ 835,00

50,00

CXS

R$
16,70

R$ 990,00

220,00

PCT

R$ 4,50

R$ 58,50

15,00

PCT

R$ 3,90

R$ 78,00
20,00

PCT

R$ 3,90
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35

CHANTILLY- Água, óleo vegetal de palmiste
hidrogenado, xarope de açúcar, açúcar,
caseinato de sódio, sal, umectante sorbitol,
emulsificantes ésteres de mono e
diglicerídeos de ácidos graxos com ácido
lático, lecitina de soja, mono e diglicerídeos
de ácidos graxos e ésteres de mono e
diglicerídeos de ácidos graxos com ácido
diacetil tartárico, estabilizantes celulose
microcristalina, carboximetilcelulose sódica e
citrato trissódico, aroma artificial de creme,
regulador de acidez fosfato dissódico e
corantes naturais urucum e cúrcuma. CAIXA
1 LITRO

36

CRAVO, da índia, em botão floral maduro e
dessecado. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.PACOTE 15Gramas

38

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo com
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

39

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo sem
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato,5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

R$ 0,00

-

CXS

R$
21,90

R$ 156,00
40,00

PCT

R$ 3,90

R$ 568,00

80,00

KG

R$ 7,10

R$ 1.050,00

150,00

KG

R$ 7,00
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40

FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta de
sujidades, acondicionado em embalagem
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

41

FARINHA DE MILHO FLOCADA - Tipo
creme de milho vermelho grosso, embalagem
em pacotes devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não poderá estar
úmida. Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses. Informação nutricional:
porção de 40 gramas contendo 39 gramas de
carboidratos; 3,6 gramas de proteínas;
gorduras totais 0,8G; gorduras saturadas
0,0g; gorduras trans 0,0g, fibras alimentar
2,8g e sódio 23mg. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

42

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca,
fina, acondicionada em sacos de material
plástico, limpos, devidamente fechados,
contendo 01 Kg do produto. Deverá ser
produzida de matérias primas integras e livres
de sujidades (matérias terrosas e parasitas).
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto.

43

FEIJÃO - Carioca tipo 1, novo, grão inteiro,
1ª qualidade, integro, acondicionado em saco
plástico resistente, limpo, devidamente
fechado, contendo 01 Kg do produto. Deverá
está livre de insetos, carunchos e matérias
terrosas. Deverá conter na embalagem dados
do fabricante, prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

44

FEIJAO PRETO: TIPO 1, EMBALAGEM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE,
RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO
NACIONAL DE NORMAS E PADROES
PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO
PLÁSTICO 1.0QUILOGRAMAS

R$ 1.045,00
190,00

KG

R$ 5,50

R$ 350,00

100,00

KG

R$ 3,50

R$ 1.770,00

300,00

KG

R$ 5,90

R$ 2.180,00

200,00

KG

R$
10,90

R$ 2.180,00

200,00

KG

R$
10,90
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45

FERMENTO EM PÓ QUIMICO - Embalagem
em material plástico, devidamente fechado,
contendo 100 gramas do produto.
Ingredientes: Amido de milho, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato
de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de validade do
produto.

49

GELEIA COLORIDA - Doce de geleia de
frutas, 320 gramas,

50

GORDURA VEGETAL para fins culinários –
Óleos materiais ricos em ácidos graxos e
polinsaturados, embalagem e peso liquido
500 gramas, hermeticamente fechada
contendo respectiva informação nutricional,
data de validade/lote.

52

LEITE INTEGRAL UHT, produto integral,
pasteurizado, processado pelo sistema UHT
(Ultra Hight Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita
e longa conservação. Composição nutricional
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg. Mínimo de:
proteínas de 6g, cálcio 230mg.CAIXA 1
LITRO

53

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO - Enriquecido
com vitamina A e D. Embalagem aluminizada
devidamente fechada, contendo 200 gramas
do produto, com registro do Ministério da
Agricultura/SIF. Informação Nutricional:
porção de 26 gramas contendo 128 Kcal a
130 Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de carboidratos;
6,6 a 6,8 gramas de proteínas; 239 mg a 250
mg de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido no
rótulo

R$ 420,00

100,00

UND

R$ 4,20

20,00

UND

R$
28,90

R$ 578,00
R$ 0,00

-

UND

R$
14,00

R$ 780,00

100,00

LTS

R$ 7,80

R$ 4.420,00

520,00

UND

R$ 8,50
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54

LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.CAIXA 395G

55

Leite de coco, embalagem contendo 200ml,
fechado hermeticamente e com registro do
ministério da agricultura. Devera conter no
rotulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de seis a doze meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validades estabelecido pelo
produto

57

MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE Embalado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente, com
500 gramas. Informação Nutricional porção
de 80 gramas: 59 gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

59

MARGARINA VEGETAL – Embalagem em
plástico rígido integra, com registro do
Ministério da Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote com 250 gramas
do produto, devendo conter no rotulo ou
impresso na embalagem, dados do fabricante
e prazo de validade de 06 a 12 meses.
Tabela nutricional: porção de 10,0 gramas
com 59,0 Kcal; 6,5 gramas de gorduras totais;
sem gorduras trans; sódio = 60 mg; vitamina
A= 45mcg. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.

60

MILHO BRANCO para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo de
validade.PACOTE 500G

61

Milho amarelo para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo de
validade. PACOTE 500G

R$ 552,00
80,00

CXS

R$ 6,90

R$ 256,00

80,00

UND

R$ 3,20

R$ 1.820,00

350,00

UND

R$ 5,20

R$ 810,00

180,00

UND

R$ 4,50

R$ 2.250,00
300,00

PCT

R$ 7,50
R$ 900,00

200,00

PCT

R$ 4,50
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62

---------------------------------------------------------------------------------------------------MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de identificação do
250,00
PCT
R$ 4,50
produto, marca do fabricante, prazo de
validade. PACOTE 500 G

63

MILHO VERDE, em conserva. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca de fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. SACHE
260g

64

Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida
com ferro e acido fólico, amido, açúcar, sal,
gordura vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação e
devidamente mencionadas. Composição
nutricional porção (35g). Máximo de: valor
energético 130kcal= 546KJ, carboidratos de
28g, gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg. PACOTE DE
400 G

65

Mistura para bolo, sabor chocolate,
enriquecida com ferro e acido fólico, cacau
em pó, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e devidamente
mencionadas. Composição nutricional porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
gorduras totais de 1,8g, gorduras saturadas
0,8g, sódio 188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.proteínas de 0,9g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.PACOTE DE 400G

66

MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO,
vitaminado com respectivas informações
nutricional, data de fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas

67

MISTURA A BASE DE ARROZ, cereais e
milho vitaminado com respectivas
informações nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Embalagem 200
gramas.

R$ 1.125,00

R$ 1.290,00
300,00

PCT

R$ 4,30

R$ 480,00

100,00

PCT

R$ 4,80

R$ 520,00

100,00

PCT

R$ 5,20

R$ 295,00
50,00

UND

R$ 5,90
R$ 275,00

50,00

UND

R$ 5,50
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68

Molho de tomate, produto obtido do
cozimento de polpa de tomate, óleo de soja,
amido de milho, cebola, sal e condimentos,
composição nutricional porção (60g). Máximo
de: valor energético 27kcal=113kJ,
carboidratos 5,9g, gorduras totais, gorduras
saturadas e trans 0g, sódio 317mg.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Sachê 340G.

69

OLEO VEGETAL DE SOJA - 100%
Refinado, embalagem pet integra com 900
ml. A embalagem devera conter marca dados
do fabricante e prazo de validade de 06 a 12
meses.

70

Paçoca Rolha Tradicional Pote C/56 Um

71

Panetone de frutas tradicional, embalagem
de 400g. Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, frutas cristalizadas, ovo
integral, açúcar, gordura vegetal, uvas
passas, extrato de malte, sal, soro de leite,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos, aromatizantes e conservador: ácido
sórbico. Contém glúten. Contém lactose.
Alérgicos: contém ovos, derivados de trigo,
leite, soja e de cevada, CAIXA 400G.

72

Panetone com gotas de chocolate.
Embalagem de 400g. Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, frutas
cristalizadas, ovo integral, açúcar, gordura
vegetal, uvas passas, extrato de malte, sal,
soro de leite, emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes
e conservador: ácido sórbico. Contém glúten.
Contém lactose. Alérgicos: contém ovos,
derivados de trigo, leite, soja e de cevada,
CAIXA 400G.

73

PÉ DE MOLEQUE, Doce de Amendoim tipo
pé de moleque, com unidades em formato
quadrado, de boa qualidade, embalado em
embalagem plástica, com rótulo e data de
validade. Pote com 50 unidades

76

Pirulito doce, formato de coração, embalado
individualmente, peso unitário 12gr,
composição açúcar, xarope de glicose,
acidulante ácido cítrico, aroma artificial de
morango, NÃO CONTÉM GLUTEM.,
PACOTE DE 500G.

R$ 1.250,00

500,00

UND

R$ 2,50

R$ 2.760,00
200,00

UND

R$
13,80

50,00

POTES

R$
24,90

R$ 1.245,00
R$ 2.550,00

100,00

UND

R$
25,50

R$ 2.590,00

100,00

UND

R$
25,90

R$ 1.200,00
50,00

UND

R$
24,00
R$ 2.465,00

170,00

PCT

R$
14,50
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---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO;
Produto de primeira
qualidade; proveniente de carne suína 100%
pernil, sal, especiarias
naturais e aditivos permitidos pela legislação
vigente – SEM ADIÇÃO
DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo
teor de sódio; com aspecto,cheiro, cor e
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas
e larvas;deverão estar fatiados, em fatias de
aproximadamente 20 g cada,resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos esem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendopeso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
R$
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
10,00
KG
29,50
Secundária: Caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) diasda data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ oregulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animalembalado. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

79

Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado em embalagem plástica, 1ª
qualidade. O Produto deverá ter validade não
inferior a 4 meses. Embalagem: com dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. PACOTE 40g

81

Refrigerante a base de cola, embalagem,
contendo 2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. contendo 6 unidades no
fardo de 2 litros por unidade

R$ 295,00

R$ 360,00
80,00

PCT

R$ 4,50

R$ 750,00

100,00

UND

R$ 7,50
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82

Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
contendo 6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade.

83

SAL - refinado iodado, embalagem de 01 Kg
com granulação uniforme e com cristais
brancos sem umidade. Devera conter na
embalagem registro do Ministério da Saúde,
dados do fabricante, datas de fabricação e
validade. Prazo de validade: 06 a 12 meses.
No ato da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

84

SALSICHA HOT-DOG- Salsicha Hot-Dog
resfriada, de 1ª qualidade, com odor, sabor e
cor característico, embalagem contendo 03
ou 05 quilos, com data de validade
estampada no pacote, 30 dias contados da
data da entrega. Embalagem emergicamente
fechada.

85

SARDINHA EM ÓLEO COMÉSTIVELEmbalagem horizontal de 125 gramas do
produto em conserva no óleo comestível.
Tabela nutricional devera conter em porção
de 60 gramas: 13,0 gramas de proteínas; 1,3
gramas de gordura saturada; 297 mg de
sódio - Devera conter impresso na
embalagem, registro do Ministério da
Agricultura, dados do fabricante, data de
fabricação e data de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

87

SUCO DE GARRAFA - SABOR GOIABA,
sem açúcar, pasteurizado, não fermentado e
não alcoólico sabor goiaba, acondicionado
em garrafas de material plástico,
devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

R$ 600,00

100,00

UND

R$ 6,00

R$ 60,00

50,00

KG

R$ 1,20

R$ 1.112,00

80,00

KG

R$
13,90

R$ 1.380,00

200,00

UND

R$ 6,90

R$ 499,00

100,00

UND

R$ 4,99
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88

SUCO DE GARRAFA - SABOR CAJU
líquido, sem açúcar, pasteurizado, não
fermentado e não alcoólico sabor caju,
acondicionado em garrafas de material
plástico, devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

89

Suco concentrado liquido sabor maracujá,
acondicionado em garrafa plástica sem
violação, contendo 500ml do produto. O
produto devera apresentar cor, odor e sabor
caracterizado, rendimento de 05 litros.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

90

SUCO PRONTO á base de frutas (sabores
variados) isento de sujidades e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem
tetra pak de 200 ml, com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/ lote.

91

TAPIOCA. Goma de Tapioca hidratada,
produção a base de mandioca isento de
sujidade, livre de contaminantes.
Acondicionada em sacos plástico limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do produto.
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

R$ 399,00

100,00

UND

R$ 3,99

R$ 632,00

80,00

UND

R$ 7,90

R$ 1.100,00
500,00

UND

R$ 2,20

R$ 950,00

100,00

KG

R$ 9,50
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92

Tempero alho e sal, produto obtido da
mistura de alho e sal, homogeneizados,
embalados em potes plásticos invioláveis
com 300g do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de seis a
doze meses. No ato da entrega não poderá
ter transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

93

VINAGRE - Fermentado acético de álcool,
água. Acidez - 4,0% Acondicionado em frasco
plástico, devidamente fechado, contendo 500
ml do produto. Devera conter no rótulo
impresso na embalagem os dados do
fabricante. Validade de 06 a 12 meses. O
prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

100,00

UND

R$ 4,80

R$ 420,00

100,00

UND

R$ 4,20

VALOR GLOBAL

R$ 74.355,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

1

Achocolatado - pronto para consumo em
embalagem tipo tetra pak, com pelo menos
200 ml

2

AÇÚCAR - embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto

6

AMIDO DE MILHO - Embalagem em caixa
com volume de 200 gramas do produto.
Informação Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos: 17,0 gramas.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade de 06
meses a 12 meses.

QUANT

UNIDADE R$ UNIT

R$ TOTAL
R$ 4.000,00

2.000,00

UND

R$ 2,00
R$ 998,00

200,00

KG

R$ 4,99

R$ 52,00

10,00

UND

R$ 5,20
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9

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ.
Acondicionado em embalagem plástica,
contendo 200 gramas do produto,
devidamente fechada. Informação Nutricional
para porção de 20 grama: 75 Kcal a 79 Kcal;
17 a 19 gramas de carboidratos.
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina de soja.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 meses a
12 meses

12

AZEITONA VERDE, em conserva, com
caroço, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 12
meses da data de entrega, PACOTE 170G

13

AVOADOR PACOTE de 170g feita com
polvilho doces. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

16

BISCOITO SAL - Biscoito salgado tipo
cream-cracker, acondicionados em pacotes
de material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação nutricional:
porção de 30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de proteínas;
122mg a 144mg de sódio. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida, gordura vegetal,
soro de leite, sal. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 meses a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto

18

Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de: valor
energético 135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras saturadas
1,6g, gorduras trans 0, sódio 110mg. Mínimo
de: proteínas 1,5g. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

R$ 420,00

100,00

PCT

R$ 4,20

R$ 73,50
15,00

PCT

R$ 4,90

R$ 345,00
50,00

PCT

R$ 6,90
R$ 1.120,00

200,00

PCT

R$ 5,60

R$ 1.180,00

200,00

PCT

R$ 5,90
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19

Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g): Máximo
de: valor energético 139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras totais de 4,5g,
sódio de 126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

22

Bisnaguinha Tradicional, 300 G. Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal,
ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten,
leite integral, estabilizantes lecitina de soja e
estearoil 2-lactil lactato de cálcio, conservador
propionato de cálacio e acidulante ácido
ascórbico.

23

CAFE EM PÓ - Torrado e moído, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 250
gramas do produto. Ingrediente: café torrado
e moído - 100% café. Embalagem
aluminizada contendo data de fabricação, lote
e prazo de validade de no mínimo 03 meses.
Com selo de pureza ABIC. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto.

200,00

PCT

R$ 9,90

29

Chocolate granulado, colorido. Embalagens
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
pacote 500g.

20,00

PCT

R$
10,90

31

CÔCO RALADO - Sem açúcar, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 100
gramas do produto. Informação nutricional:
Porção de 12 gramas contendo: 72 Kcal- 74
Kcal; Carboidratos: 1,4g - 2,4 g; Proteínas:
0,8g - 1,0g; gorduras totais: 7,2 gramas.
Deverão constar na embalagem, de forma
legível, a data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

36

CRAVO, da índia, em botão floral maduro e
dessecado. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.PACOTE 15Gramas

50,00

PCT

R$ 4,90

R$ 425,00

50,00

PCT

R$ 8,50

R$ 1.980,00

R$ 218,00

R$ 180,00

40,00

PCT

R$ 4,50

R$ 39,00
10,00

PCT

R$ 3,90
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38

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo com
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

39

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo sem
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato,5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

40

FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta de
sujidades, acondicionado em embalagem
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

50,00

KG

R$ 7,10

R$ 350,00

50,00

KG

R$ 7,00

R$ 165,00
30,00

KG

R$ 5,50

R$ 175,00

41

FARINHA DE MILHO FLOCADA - Tipo
creme de milho vermelho grosso, embalagem
em pacotes devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não poderá estar
úmida. Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses. Informação nutricional:
porção de 40 gramas contendo 39 gramas de
carboidratos; 3,6 gramas de proteínas;
gorduras totais 0,8G; gorduras saturadas
0,0g; gorduras trans 0,0g, fibras alimentar
2,8g e sódio 23mg. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

50,00

KG

R$ 3,50
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45

FERMENTO EM PÓ QUIMICO - Embalagem
em material plástico, devidamente fechado,
contendo 100 gramas do produto.
Ingredientes: Amido de milho, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato
de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de validade do
produto.

46

Fermentado, biológico seco, instantâneo,
em pó, validade do produto não poderá ser
inferior a 6 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA; Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado, numero do lote,
data de fabricação e data ou prazo de
validade. 10g.

51

Iougurte sabor morango, embalagem em
potes de 900ml, com registro do ministério da
agricultura, identificação do fabricante. No ato
da entrega não poderá ter transcorrido mais
de 50% do prazo de validades estabelecido
pelo produto.

52

LEITE INTEGRAL UHT, produto integral,
pasteurizado, processado pelo sistema UHT
(Ultra Hight Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita
e longa conservação. Composição nutricional
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg. Mínimo de:
proteínas de 6g, cálcio 230mg.CAIXA 1
LITRO

R$ 42,00

10,00

UND

R$ 4,20

R$ 29,00

10,00

UND

R$ 2,90

R$ 267,00
30,00

UND

R$ 8,90

R$ 780,00

100,00

LTS

R$ 7,80
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53

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO - Enriquecido
com vitamina A e D. Embalagem aluminizada
devidamente fechada, contendo 200 gramas
do produto, com registro do Ministério da
Agricultura/SIF. Informação Nutricional:
porção de 26 gramas contendo 128 Kcal a
130 Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de carboidratos;
6,6 a 6,8 gramas de proteínas; 239 mg a 250
mg de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido no
rótulo

54

LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.CAIXA 395G

55

Leite de coco, embalagem contendo 200ml,
fechado hermeticamente e com registro do
ministério da agricultura. Devera conter no
rotulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de seis a doze meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validades estabelecido pelo
produto

59

MARGARINA VEGETAL – Embalagem em
plástico rígido integra, com registro do
Ministério da Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote com 250 gramas
do produto, devendo conter no rotulo ou
impresso na embalagem, dados do fabricante
e prazo de validade de 06 a 12 meses.
Tabela nutricional: porção de 10,0 gramas
com 59,0 Kcal; 6,5 gramas de gorduras totais;
sem gorduras trans; sódio = 60 mg; vitamina
A= 45mcg. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.

60,00

UND

R$ 4,50

60

MILHO BRANCO para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo de
validade.PACOTE 500G

20,00

PCT

R$ 7,50

50,00

UND

R$ 8,50

R$ 345,00
50,00

CXS

R$ 6,90

R$ 64,00

20,00

UND

R$ 3,20

R$ 270,00

R$ 150,00
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61

---------------------------------------------------------------------------------------------------Milho amarelo para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
20,00
PCT
R$ 4,50
dados de identificação do produto e prazo de
validade. PACOTE 500G

62

MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade. PACOTE 500 G

63

MILHO VERDE, em conserva. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca de fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. SACHE
260g

64

Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida
com ferro e acido fólico, amido, açúcar, sal,
gordura vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação e
devidamente mencionadas. Composição
nutricional porção (35g). Máximo de: valor
energético 130kcal= 546KJ, carboidratos de
28g, gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg. PACOTE DE
400 G

65

Mistura para bolo, sabor chocolate,
enriquecida com ferro e acido fólico, cacau
em pó, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e devidamente
mencionadas. Composição nutricional porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
gorduras totais de 1,8g, gorduras saturadas
0,8g, sódio 188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.proteínas de 0,9g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.PACOTE DE 400G

69

OLEO VEGETAL DE SOJA - 100%
Refinado, embalagem pet integra com 900
ml. A embalagem devera conter marca dados
do fabricante e prazo de validade de 06 a 12
meses.

R$ 90,00

R$ 90,00
20,00

PCT

R$ 4,50
R$ 129,00

30,00

PCT

R$ 4,30

R$ 144,00

30,00

PCT

R$ 4,80

R$ 156,00

30,00

PCT

R$ 5,20

R$ 690,00
50,00

UND

R$
13,80
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77

79

---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO;
Produto de primeiraqualidade; proveniente de
carne suína 100% pernil, sal,
especiariasnaturais e aditivos permitidos pela
legislação vigente – SEM ADIÇÃODE
GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de
sódio; com aspecto,cheiro, cor e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e
larvas;deverão estar fatiados, em fatias de
aproximadamente 20 g cada,resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos esem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendopeso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
R$
20,00
KG
Secundária: Caixa de papelão ondulado
29,50
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) diasda data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ oregulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animalembalado. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado em embalagem plástica, 1ª
qualidade. O Produto deverá ter validade não
inferior a 4 meses. Embalagem: com dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. PACOTE 40g

R$ 590,00

R$ 225,00
50,00

PCT

R$ 4,50
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80

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO;
Produto de primeira qualidade; resfriado;
proveniente de leite de bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela legislação vigente –
SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de
aproximadamente 20 g cada, resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias. Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendo peso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ o regulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05 regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animal

81

Refrigerante a base de cola, embalagem,
contendo 2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. contendo 6 unidades no
fardo de 2 litros por unidade

82

Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
contendo 6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade.

10,00

KG

R$
50,00

R$ 75,00

10,00

UND

R$ 7,50

R$ 60,00

10,00

UND

R$ 6,00
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83

SAL - refinado iodado, embalagem de 01 Kg
com granulação uniforme e com cristais
brancos sem umidade. Devera conter na
embalagem registro do Ministério da Saúde,
dados do fabricante, datas de fabricação e
validade. Prazo de validade: 06 a 12 meses.
No ato da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

89

Suco concentrado liquido sabor maracujá,
acondicionado em garrafa plástica sem
violação, contendo 500ml do produto. O
produto devera apresentar cor, odor e sabor
caracterizado, rendimento de 05 litros.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

91

TAPIOCA. Goma de Tapioca hidratada,
produção a base de mandioca isento de
sujidade, livre de contaminantes.
Acondicionada em sacos plástico limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do produto.
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

92

Tempero alho e sal, produto obtido da
mistura de alho e sal, homogeneizados,
embalados em potes plásticos invioláveis
com 300g do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de seis a
doze meses. No ato da entrega não poderá
ter transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

R$ 12,00

10,00

KG

R$ 1,20

R$ 158,00

20,00

UND

R$ 7,90

R$ 950,00

100,00

KG

R$ 9,50

R$ 48,00

10,00

UND

R$ 4,80

VALOR GLOBAL

R$ 18.609,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Achocolatado - pronto para consumo em
embalagem tipo tetra pak, com pelo menos
200 ml

QUANT

UNIDADE R$ UNIT

R$ TOTAL
R$ 400,00

200,00

UND

R$ 2,00
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2

AÇÚCAR - embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto

3

AÇÚCAR DEMERARA - Açúcar bruto,
cristais bem definidos, tendo como origem a
cana de açúcar, sendonecessário
reprocessamento para consumo.Classe:
Cristal bruto.Tipo: Demerara. embalagem de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, contendo 01 Kg do produto.
Deverá constar na embalagem, de forma
legível, dados do fabricante, data de
fabricação e o prazo de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega não poderá ser
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto

6

AMIDO DE MILHO - Embalagem em caixa
com volume de 200 gramas do produto.
Informação Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos: 17,0 gramas.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade de 06
meses a 12 meses.

7

ARROZ Beneficiado Polido- Tipo 1,
apresentando coloração branca, grãos
íntegros acondicionado em saco de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, embalagem de 01 Kg.
Validade 06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto

8

ARROZ VERMELHO-limpo, longo, grãos
inteiros, com teor de umidade máxima de
15%; isento de sujidades e materiais
estranhos; acondicionado em saco plástico,
validade mínima de 03 meses a contar da
data da entrega, embalagem de 1 kg.

R$ 299,40

60,00

KG

R$ 4,99

R$ 70,00

10,00

KG

R$ 7,00

R$ 260,00

50,00

UND

R$ 5,20

R$ 295,00

50,00

KG

R$ 5,90

R$ 95,20
10,00

KG

R$ 9,52
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9

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ.
Acondicionado em embalagem plástica,
contendo 200 gramas do produto,
devidamente fechada. Informação Nutricional
para porção de 20 grama: 75 Kcal a 79 Kcal;
17 a 19 gramas de carboidratos.
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina de soja.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 meses a
12 meses

20,00

PCT

R$ 4,20

13

AVOADOR PACOTE de 170g feita com
polvilho doces. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

100,00

PCT

R$ 6,90

15

BISCOITO DOCE sem recheio: tipo Maria ou
Maisena, acondicionados em pacotes de
material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação Nutricional:
porção de 30 gramas contendo 125 Kcal a
131 Kcal; 22 g a 23g de carboidratos; 2,3
gramas a 2,6 gramas de proteínas; 78 mg a
80 mg de sódio. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido, sal, soro de leite.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embala em os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto

16

BISCOITO SAL - Biscoito salgado tipo
cream-cracker, acondicionados em pacotes
de material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação nutricional:
porção de 30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de proteínas;
122mg a 144mg de sódio. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida, gordura vegetal,
soro de leite, sal. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 meses a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto

R$ 690,00

R$ 580,00

100,00

PCT

R$ 5,80

R$ 560,00

100,00

PCT

R$ 5,60
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17

BISCOITO SAL INTEGRAL- Biscoito salgado
tipo cream-cracker, acondicionados em
pacotes de material plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1). Informação
nutricional: porção de 30 gramas contendo
20g a 21g de carboidratos; 2,3g a 2,8 g de
proteínas; 122mg a 144mg de sódio.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida,
gordura vegetal, soro de leite, sal. Deverá
conter no rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 meses a 12 meses.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto

18

Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de: valor
energético 135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras saturadas
1,6g, gorduras trans 0, sódio 110mg. Mínimo
de: proteínas 1,5g. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

19

Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g): Máximo
de: valor energético 139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras totais de 4,5g,
sódio de 126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

20

Biscoito Wafer sabor morango ou chocolate,
embalagem com 200g, Valor energético: 156
kcal = 655 kJ Carboidratos: 20g 8% Proteínas: 1,5g 2% - Gorduras totais: 7,8g
15% - Gorduras saturadas: 2,5g 12% Gorduras trans: 0g Fibra alimentar: 1,1g 4% Sódio: 40mg 2%.

100,00

PCT

R$ 6,00

R$ 590,00

100,00

PCT

R$ 5,90

R$ 490,00

100,00

PCT

R$ 4,90

R$ 24,00

10,00

PCT

R$ 2,40
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23

CAFE EM PÓ - Torrado e moído, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 250
gramas do produto. Ingrediente: café torrado
e moído - 100% café. Embalagem
aluminizada contendo data de fabricação, lote
e prazo de validade de no mínimo 03 meses.
Com selo de pureza ABIC. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto.

24

CAMOMILA EM FLORES E PEDUNCULOS Camomila, caixa contendo 10g do produto,
com 10 saquinhos ou sachês. Ingredientes:
Flores e pedúnculos de camomila. Validade:
12 meses. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem o prazo de validade
de 06 a 12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

27

CALDO DE CARNE - Caixa c/ 24 unidades c/
caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa e
de boa qualidade; constituído basicamente de
carne de boi desidratada, liofilizado sal,
amido de milho, gordura vegetal,
condimentos, podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).

28

CALDO DE GALINHA - Caixa c/ 24 unidades
c/ caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa
e de boa qualidade; constituído basicamente
de carne de galinha, liofilizado sal, amido de
milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).

32

CONDIMENTO MISTO (COMINHO) – com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos. Acondicionado em
embalagem primária em polietileno atóxico
transparente, resistente e hermeticamente
fechado (embalagem de 100 gramas) com
respectiva informação nutricional, com data
de fabricação, lote e prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Embalagem secundária:
plástico resistente.

100,00

PCT

R$ 9,90

R$ 43,00

10,00

CXS

R$ 4,30

R$ 169,00

10,00

CXS

R$
16,90

R$ 167,00

10,00

CXS

R$
16,70

R$ 39,00

10,00

PCT

R$ 3,90
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Corante, alimentício à base de urucum.
Embalagem com dados de identificação do
10,00
PCT
R$ 3,90
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, pacote com 100g

34

CREME DE LEITE - Creme de leite de 200
gramas, leite em pó desnatado e
estabilizantes goma xantana, goma jataí,
goma guar, carragena, fosfato dissódico e
citrato de sódio. Homogeneizado.

37

EXTRATO DE TOMATE, concentrado,
composição nutricional porção (30g). Máximo
de: valor energético entre 12 e 15kcal=63kJ,
carboidratos a partir de 2,6g, gorduras totais,
gorduras saturadas e trans 0g, sódio 131mg.
Acondicionado em embalagem tetra pak entre
340 gramas. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

38

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo com
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

39

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo sem
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato,5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

R$ 39,00

R$ 0,00
-

CXS

R$ 4,75

R$ 60,00

20,00

UND

R$ 3,00

R$ 71,00

10,00

KG

R$ 7,10

R$ 70,00

10,00

KG

R$ 7,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 118/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
149 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

40

FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta de
sujidades, acondicionado em embalagem
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

41

FARINHA DE MILHO FLOCADA - Tipo
creme de milho vermelho grosso, embalagem
em pacotes devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não poderá estar
úmida. Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses. Informação nutricional:
porção de 40 gramas contendo 39 gramas de
carboidratos; 3,6 gramas de proteínas;
gorduras totais 0,8G; gorduras saturadas
0,0g; gorduras trans 0,0g, fibras alimentar
2,8g e sódio 23mg. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

42

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca,
fina, acondicionada em sacos de material
plástico, limpos, devidamente fechados,
contendo 01 Kg do produto. Deverá ser
produzida de matérias primas integras e livres
de sujidades (matérias terrosas e parasitas).
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto.

43

FEIJÃO - Carioca tipo 1, novo, grão inteiro,
1ª qualidade, integro, acondicionado em saco
plástico resistente, limpo, devidamente
fechado, contendo 01 Kg do produto. Deverá
está livre de insetos, carunchos e matérias
terrosas. Deverá conter na embalagem dados
do fabricante, prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

44

FEIJAO PRETO: TIPO 1, EMBALAGEM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE,
RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO
NACIONAL DE NORMAS E PADROES
PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO
PLÁSTICO 1.0QUILOGRAMAS

R$ 275,00
50,00

KG

R$ 5,50

R$ 175,00

50,00

KG

R$ 3,50

R$ 59,00

10,00

KG

R$ 5,90

R$ 327,00

30,00

KG

R$
10,90

R$ 327,00

30,00

KG

R$
10,90
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45

FERMENTO EM PÓ QUIMICO - Embalagem
em material plástico, devidamente fechado,
contendo 100 gramas do produto.
Ingredientes: Amido de milho, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato
de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de validade do
produto.

50

GORDURA VEGETAL para fins culinários –
Óleos materiais ricos em ácidos graxos e
polinsaturados, embalagem e peso liquido
500 gramas, hermeticamente fechada
contendo respectiva informação nutricional,
data de validade/lote.

52

LEITE INTEGRAL UHT, produto integral,
pasteurizado, processado pelo sistema UHT
(Ultra Hight Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita
e longa conservação. Composição nutricional
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg. Mínimo de:
proteínas de 6g, cálcio 230mg.CAIXA 1
LITRO

53

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO - Enriquecido
com vitamina A e D. Embalagem aluminizada
devidamente fechada, contendo 200 gramas
do produto, com registro do Ministério da
Agricultura/SIF. Informação Nutricional:
porção de 26 gramas contendo 128 Kcal a
130 Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de carboidratos;
6,6 a 6,8 gramas de proteínas; 239 mg a 250
mg de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido no
rótulo

R$ 42,00

10,00

UND

R$ 4,20

R$ 140,00
10,00

UND

R$
14,00

R$ 234,00

30,00

LTS

R$ 7,80

R$ 255,00

30,00

UND

R$ 8,50
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57

MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE Embalado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente, com
500 gramas. Informação Nutricional porção
de 80 gramas: 59 gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

58

MACARRÃO PARAFUSO - Embalado em
saco de polietileno transparente, fechado
hermeticamente, com 500 gramas.
Informação Nutricional porção de 80 gramas:
59 gramas de carboidratos; 8,8 gramas de
proteínas. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.PACOTE 500G

59

MARGARINA VEGETAL – Embalagem em
plástico rígido integra, com registro do
Ministério da Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote com 250 gramas
do produto, devendo conter no rotulo ou
impresso na embalagem, dados do fabricante
e prazo de validade de 06 a 12 meses.
Tabela nutricional: porção de 10,0 gramas
com 59,0 Kcal; 6,5 gramas de gorduras totais;
sem gorduras trans; sódio = 60 mg; vitamina
A= 45mcg. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.

62

MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade. PACOTE 500 G

64

Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida
com ferro e acido fólico, amido, açúcar, sal,
gordura vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação e
devidamente mencionadas. Composição
nutricional porção (35g). Máximo de: valor
energético 130kcal= 546KJ, carboidratos de
28g, gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg. PACOTE DE
400 G

R$ 156,00

30,00

UND

R$ 5,20

R$ 156,00

30,00

UND

R$ 5,20

R$ 108,00

24,00

UND

R$ 4,50

R$ 45,00
10,00

PCT

R$ 4,50
R$ 48,00

10,00

PCT

R$ 4,80
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65

Mistura para bolo, sabor chocolate,
enriquecida com ferro e acido fólico, cacau
em pó, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e devidamente
mencionadas. Composição nutricional porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
gorduras totais de 1,8g, gorduras saturadas
0,8g, sódio 188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.proteínas de 0,9g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.PACOTE DE 400G

68

Molho de tomate, produto obtido do
cozimento de polpa de tomate, óleo de soja,
amido de milho, cebola, sal e condimentos,
composição nutricional porção (60g). Máximo
de: valor energético 27kcal=113kJ,
carboidratos 5,9g, gorduras totais, gorduras
saturadas e trans 0g, sódio 317mg.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Sachê 340G.

69

OLEO VEGETAL DE SOJA - 100%
Refinado, embalagem pet integra com 900
ml. A embalagem devera conter marca dados
do fabricante e prazo de validade de 06 a 12
meses.

10,00

PCT

R$ 5,20

R$ 25,00

10,00

UND

R$ 2,50

R$ 276,00
20,00

UND

R$
13,80
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---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO;
Produto de primeira
qualidade; proveniente de carne suína 100%
pernil, sal, especiarias
naturais e aditivos permitidos pela legislação
vigente – SEM ADIÇÃO
DE GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo
teor de sódio; com aspecto,cheiro, cor e
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas
e larvas;deverão estar fatiados, em fatias de
aproximadamente 20 g cada,resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos esem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendopeso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
R$
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
10,00
KG
29,50
Secundária: Caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) diasda data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ oregulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animalembalado. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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80

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO;
Produto de primeira qualidade; resfriado;
proveniente de leite de bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela legislação vigente –
SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de
aproximadamente 20 g cada, resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias. Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendo peso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ o regulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05 regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animal

81

Refrigerante a base de cola, embalagem,
contendo 2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. contendo 6 unidades no
fardo de 2 litros por unidade

82

Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
contendo 6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade.

50,00

KG

R$
50,00

R$ 75,00

10,00

UND

R$ 7,50

R$ 60,00

10,00

UND

R$ 6,00
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84

SALSICHA HOT-DOG- Salsicha Hot-Dog
resfriada, de 1ª qualidade, com odor, sabor e
cor característico, embalagem contendo 03
ou 05 quilos, com data de validade
estampada no pacote, 30 dias contados da
data da entrega. Embalagem emergicamente
fechada.

85

SARDINHA EM ÓLEO COMÉSTIVELEmbalagem horizontal de 125 gramas do
produto em conserva no óleo comestível.
Tabela nutricional devera conter em porção
de 60 gramas: 13,0 gramas de proteínas; 1,3
gramas de gordura saturada; 297 mg de
sódio - Devera conter impresso na
embalagem, registro do Ministério da
Agricultura, dados do fabricante, data de
fabricação e data de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

91

TAPIOCA. Goma de Tapioca hidratada,
produção a base de mandioca isento de
sujidade, livre de contaminantes.
Acondicionada em sacos plástico limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do produto.
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

92

Tempero alho e sal, produto obtido da
mistura de alho e sal, homogeneizados,
embalados em potes plásticos invioláveis
com 300g do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de seis a
doze meses. No ato da entrega não poderá
ter transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

R$ 139,00

10,00

KG

R$
13,90

R$ 207,00

30,00

UND

R$ 6,90

R$ 95,00

10,00

KG

R$ 9,50

R$ 48,00

10,00

UND

R$ 4,80

VALOR GLOBAL

R$ 12.804,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Achocolatado - pronto para consumo em
embalagem tipo tetra pak, com pelo menos
200 ml

QUANT

UNIDADE R$ UNIT

R$ TOTAL
R$ 4.000,00

2.000,00

UND

R$ 2,00
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2

AÇÚCAR - embalagem de polietileno
transparente, fechado hermeticamente,
contendo 01 Kg do produto. Deverá constar
na embalagem, de forma legível, dados do
fabricante, data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto

5

AMENDOIM com casca

6

AMIDO DE MILHO - Embalagem em caixa
com volume de 200 gramas do produto.
Informação Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos: 17,0 gramas.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade de 06
meses a 12 meses.

7

ARROZ Beneficiado Polido- Tipo 1,
apresentando coloração branca, grãos
íntegros acondicionado em saco de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, embalagem de 01 Kg.
Validade 06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto

9

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ.
Acondicionado em embalagem plástica,
contendo 200 gramas do produto,
devidamente fechada. Informação Nutricional
para porção de 20 grama: 75 Kcal a 79 Kcal;
17 a 19 gramas de carboidratos.
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina de soja.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 meses a
12 meses

10

AVEIA EM FLOCOS - Embalagem contendo
170 gramas do produto. Informação
nutricional: 30 gramas do produto contendo:
entre 100 e 107 Kcal; Carboidrato: 16
gramas; Proteína: entre 4,6 e 5,0 gramas;
Fibra: entre 3,0 e 3,4 gramas. Deverá conter
no rótulo ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

R$ 898,20

180,00

KG

R$ 4,99

20,00

KG

R$
10,90

R$ 218,00
R$ 104,00

20,00

UND

R$ 5,20

R$ 885,00

150,00

KG

R$ 5,90

R$ 252,00

60,00

PCT

R$ 4,20

R$ 79,80

20,00

UND

R$ 3,99
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12

AZEITONA VERDE, em conserva, com
caroço, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 12
meses da data de entrega, PACOTE 170G

13

AVOADOR PACOTE de 170g feita com
polvilho doces. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

16

BISCOITO SAL - Biscoito salgado tipo
cream-cracker, acondicionados em pacotes
de material plástico, contendo 400 gramas do
produto (3 X 1). Informação nutricional:
porção de 30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de proteínas;
122mg a 144mg de sódio. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida, gordura vegetal,
soro de leite, sal. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 meses a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto

18

Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de: valor
energético 135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras saturadas
1,6g, gorduras trans 0, sódio 110mg. Mínimo
de: proteínas 1,5g. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

19

Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g): Máximo
de: valor energético 139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras totais de 4,5g,
sódio de 126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.

R$ 73,50
15,00

PCT

R$ 4,90

R$ 552,00
80,00

PCT

R$ 6,90
R$ 896,00

160,00

PCT

R$ 5,60

R$ 944,00

160,00

PCT

R$ 5,90

R$ 392,00

80,00

PCT

R$ 4,90
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20

Biscoito Wafer sabor morango ou chocolate,
embalagem com 200g, Valor energético: 156
kcal = 655 kJ Carboidratos: 20g 8% Proteínas: 1,5g 2% - Gorduras totais: 7,8g
15% - Gorduras saturadas: 2,5g 12% Gorduras trans: 0g Fibra alimentar: 1,1g 4% Sódio: 40mg 2%.

21

Bombom sonho de valsa, cobertura sabor
chocolate com recheio de castanha-de-caju ,
contém castanha-de-caju, amendoim,
derivados de leite, soja e trigo. pode conter
amêndoa, cevada, avelã, aveia, centeio e
látex natural. contém lactose. contém glúten,
pacote 1kg

22

Bisnaguinha Tradicional, 300 G. Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal,
ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten,
leite integral, estabilizantes lecitina de soja e
estearoil 2-lactil lactato de cálcio, conservador
propionato de cálacio e acidulante ácido
ascórbico.

23

CAFE EM PÓ - Torrado e moído, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 250
gramas do produto. Ingrediente: café torrado
e moído - 100% café. Embalagem
aluminizada contendo data de fabricação, lote
e prazo de validade de no mínimo 03 meses.
Com selo de pureza ABIC. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validade estabelecido pelo produto.

25

CANELA, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
20 Gramas

28

CALDO DE GALINHA - Caixa c/ 24 unidades
c/ caixinhas de 21g cada, matéria prima limpa
e de boa qualidade; constituído basicamente
de carne de galinha, liofilizado sal, amido de
milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias terrosa,
parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).

R$ 1.200,00

500,00

PCT

R$ 2,40

R$ 2.880,00

60,00

PCT

R$
48,00

R$ 510,00

60,00

PCT

R$ 8,50

R$ 1.386,00

140,00

PCT

R$ 9,90

R$ 35,00
10,00

PCT

R$ 3,50

R$ 668,00

40,00

CXS

R$
16,70
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---------------------------------------------------------------------------------------------------Chocolate granulado, colorido. Embalagens
com dados de identificação do produto,
R$
40,00
PCT
marca do fabricante, prazo de validade,
10,90
pacote 500g.

30

Chocolate Bis ao Leite – 126g. O Bis ao
leite é a perfeita combinação de um wafer
crocante recehado e coberto com o mais
delicioso chocolate ao leite Lacta. Sua versão
de 126g, com 20 unidades embaladas
individualmente para manter a crocância.

31

CÔCO RALADO - Sem açúcar, embalagem
plástica, devidamente fechada, contendo 100
gramas do produto. Informação nutricional:
Porção de 12 gramas contendo: 72 Kcal- 74
Kcal; Carboidratos: 1,4g - 2,4 g; Proteínas:
0,8g - 1,0g; gorduras totais: 7,2 gramas.
Deverão constar na embalagem, de forma
legível, a data de fabricação e o prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

32

CONDIMENTO MISTO (COMINHO) – com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, isento de
materiais estranhos. Acondicionado em
embalagem primária em polietileno atóxico
transparente, resistente e hermeticamente
fechado (embalagem de 100 gramas) com
respectiva informação nutricional, com data
de fabricação, lote e prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Embalagem secundária:
plástico resistente.

33

Corante, alimentício à base de urucum.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, pacote com 100g

34

CREME DE LEITE - Creme de leite de 200
gramas, leite em pó desnatado e
estabilizantes goma xantana, goma jataí,
goma guar, carragena, fosfato dissódico e
citrato de sódio. Homogeneizado.

36

CRAVO, da índia, em botão floral maduro e
dessecado. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.PACOTE 15Gramas

R$ 436,00

R$ 790,00

100,00

PCT

R$ 7,90

R$ 225,00

50,00

PCT

R$ 4,50

R$ 39,00

10,00

PCT

R$ 3,90

R$ 23,40
6,00

PCT

R$ 3,90
R$ 285,00

60,00

CXS

R$ 4,75

R$ 15,60
4,00

PCT

R$ 3,90
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38

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo com
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

39

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo sem
fermento saco de polietileno, transparente,
fechado, pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó fino, cor
branca, odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas contendo:
35g - 37g de carboidrato,5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg de ácido
fólico. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

40

FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, isenta de
sujidades, acondicionado em embalagem
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

50,00

KG

R$ 7,10

R$ 420,00

60,00

KG

R$ 7,00

R$ 385,00
70,00

KG

R$ 5,50

R$ 175,00

41

FARINHA DE MILHO FLOCADA - Tipo
creme de milho vermelho grosso, embalagem
em pacotes devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não poderá estar
úmida. Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de 06
meses a 12 meses. Informação nutricional:
porção de 40 gramas contendo 39 gramas de
carboidratos; 3,6 gramas de proteínas;
gorduras totais 0,8G; gorduras saturadas
0,0g; gorduras trans 0,0g, fibras alimentar
2,8g e sódio 23mg. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo produto

50,00

KG

R$ 3,50
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43

FEIJÃO - Carioca tipo 1, novo, grão inteiro,
1ª qualidade, integro, acondicionado em saco
plástico resistente, limpo, devidamente
fechado, contendo 01 Kg do produto. Deverá
está livre de insetos, carunchos e matérias
terrosas. Deverá conter na embalagem dados
do fabricante, prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

44

FEIJAO PRETO: TIPO 1, EMBALAGEM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE,
RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO
NACIONAL DE NORMAS E PADROES
PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO
PLÁSTICO 1.0QUILOGRAMAS

45

FERMENTO EM PÓ QUIMICO - Embalagem
em material plástico, devidamente fechado,
contendo 100 gramas do produto.
Ingredientes: Amido de milho, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato
de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de validade do
produto.

46

Fermentado, biológico seco, instantâneo,
em pó, validade do produto não poderá ser
inferior a 6 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA; Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado, numero do lote,
data de fabricação e data ou prazo de
validade. 10g.

51

Iougurte sabor morango, embalagem em
potes de 900ml, com registro do ministério da
agricultura, identificação do fabricante. No ato
da entrega não poderá ter transcorrido mais
de 50% do prazo de validades estabelecido
pelo produto.

R$ 436,00

40,00

KG

R$
10,90

R$ 545,00

50,00

KG

R$
10,90

R$ 84,00

20,00

UND

R$ 4,20

R$ 58,00

20,00

UND

R$ 2,90

R$ 3.560,00
400,00

UND

R$ 8,90
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52

LEITE INTEGRAL UHT, produto integral,
pasteurizado, processado pelo sistema UHT
(Ultra Hight Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita
e longa conservação. Composição nutricional
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg. Mínimo de:
proteínas de 6g, cálcio 230mg.CAIXA 1
LITRO

53

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO - Enriquecido
com vitamina A e D. Embalagem aluminizada
devidamente fechada, contendo 200 gramas
do produto, com registro do Ministério da
Agricultura/SIF. Informação Nutricional:
porção de 26 gramas contendo 128 Kcal a
130 Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de carboidratos;
6,6 a 6,8 gramas de proteínas; 239 mg a 250
mg de cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido no
rótulo

54

LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.CAIXA 395G

55

Leite de coco, embalagem contendo 200ml,
fechado hermeticamente e com registro do
ministério da agricultura. Devera conter no
rotulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de seis a doze meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validades estabelecido pelo
produto

56

Maionese, frasco com 200g, integra,
aspecto da massa mole e de creme, odor e
sabor próprios. Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de doze meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de 50% do
prazo de validades estabelecido pelo produto

R$ 624,00

80,00

LTS

R$ 7,80

R$ 1.360,00

160,00

UND

R$ 8,50

R$ 345,00
50,00

CXS

R$ 6,90

R$ 128,00

40,00

UND

R$ 3,20

R$ 64,00

20,00

UND

R$ 3,20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 132/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
163 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

57

MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE Embalado em saco de polietileno
transparente, fechado hermeticamente, com
500 gramas. Informação Nutricional porção
de 80 gramas: 59 gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade estabelecido pelo
produto.

59

MARGARINA VEGETAL – Embalagem em
plástico rígido integra, com registro do
Ministério da Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote com 250 gramas
do produto, devendo conter no rotulo ou
impresso na embalagem, dados do fabricante
e prazo de validade de 06 a 12 meses.
Tabela nutricional: porção de 10,0 gramas
com 59,0 Kcal; 6,5 gramas de gorduras totais;
sem gorduras trans; sódio = 60 mg; vitamina
A= 45mcg. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.

60

MILHO BRANCO para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo de
validade.PACOTE 500G

61

Milho amarelo para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo de
validade. PACOTE 500G

62

MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade. PACOTE 500 G

63

MILHO VERDE, em conserva. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca de fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. SACHE
260g

R$ 208,00

40,00

UND

R$ 5,20

R$ 360,00

80,00

UND

R$ 4,50

R$ 450,00
60,00

PCT

R$ 7,50
R$ 180,00

40,00

PCT

R$ 4,50
R$ 315,00

70,00

PCT

R$ 4,50
R$ 172,00

40,00

PCT

R$ 4,30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 133/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
164 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------R$ 288,00

64

Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida
com ferro e acido fólico, amido, açúcar, sal,
gordura vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação e
devidamente mencionadas. Composição
nutricional porção (35g). Máximo de: valor
energético 130kcal= 546KJ, carboidratos de
28g, gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg. PACOTE DE
400 G

65

Mistura para bolo, sabor chocolate,
enriquecida com ferro e acido fólico, cacau
em pó, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e devidamente
mencionadas. Composição nutricional porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
gorduras totais de 1,8g, gorduras saturadas
0,8g, sódio 188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.proteínas de 0,9g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.PACOTE DE 400G

68

Molho de tomate, produto obtido do
cozimento de polpa de tomate, óleo de soja,
amido de milho, cebola, sal e condimentos,
composição nutricional porção (60g). Máximo
de: valor energético 27kcal=113kJ,
carboidratos 5,9g, gorduras totais, gorduras
saturadas e trans 0g, sódio 317mg.
Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Sachê 340G.

69

OLEO VEGETAL DE SOJA - 100%
Refinado, embalagem pet integra com 900
ml. A embalagem devera conter marca dados
do fabricante e prazo de validade de 06 a 12
meses.

35,00

UND

R$
13,80

70

Paçoca Rolha Tradicional Pote C/56 Um

80,00

POTES

R$
24,90

60,00

PCT

R$ 4,80

R$ 312,00

60,00

PCT

R$ 5,20

R$ 50,00

20,00

UND

R$ 2,50

R$ 483,00
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71

Panetone de frutas tradicional, embalagem
de 400g. Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, frutas cristalizadas, ovo
integral, açúcar, gordura vegetal, uvas
passas, extrato de malte, sal, soro de leite,
emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos
graxos, aromatizantes e conservador: ácido
sórbico. Contém glúten. Contém lactose.
Alérgicos: contém ovos, derivados de trigo,
leite, soja e de cevada, CAIXA 400G.

72

Panetone com gotas de chocolate.
Embalagem de 400g. Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, frutas
cristalizadas, ovo integral, açúcar, gordura
vegetal, uvas passas, extrato de malte, sal,
soro de leite, emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes
e conservador: ácido sórbico. Contém glúten.
Contém lactose. Alérgicos: contém ovos,
derivados de trigo, leite, soja e de cevada,
CAIXA 400G.

76

Pirulito doce, formato de coração, embalado
individualmente, peso unitário 12gr,
composição açúcar, xarope de glicose,
acidulante ácido cítrico, aroma artificial de
morango, NÃO CONTÉM GLUTEM.,
PACOTE DE 500G.

600,00

UND

R$
25,50

R$ 15.540,00

600,00

UND

R$
25,90

R$ 1.450,00
100,00

PCT

R$
14,50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 135/139

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEUZNDRFRDG1NTM4RJEZM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
166 - Ano XV - Nº 2077

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

77

79

---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO;
Produto de primeiraqualidade; proveniente de
carne suína 100% pernil, sal,
especiariasnaturais e aditivos permitidos pela
legislação vigente – SEM ADIÇÃODE
GLÚTEN; sem capa de gordura; baixo teor de
sódio; com aspecto,cheiro, cor e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e
larvas;deverão estar fatiados, em fatias de
aproximadamente 20 g cada,resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos esem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendopeso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
R$
50,00
KG
Secundária: Caixa de papelão ondulado
29,50
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) diasda data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ oregulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animalembalado. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado em embalagem plástica, 1ª
qualidade. O Produto deverá ter validade não
inferior a 4 meses. Embalagem: com dados
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. PACOTE 40g

R$ 1.475,00

R$ 180,00
40,00

PCT

R$ 4,50
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80

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO;
Produto de primeira qualidade; resfriado;
proveniente de leite de bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela legislação vigente –
SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN; em fatias de
aproximadamente 20 g cada, resfriados e
divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos e sem
acúmulos com rótulo adesivo em pacotes de
50 fatias. Embalagem: Resistente ao
transporte e armazenamento, contendo peso
líquido de aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de papelão ondulado
resistente ao impacto e às condições de
estocagem e armazenamento totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto durante
todo seu período de validade com peso
mínimo de 6 (seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias (quarenta e
cinco) a partir da data de fabricação.
Fabricação: O produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze) dias da data
da entrega. Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ o regulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05 regulamento
técnico para Rotulagem do Produto de
Origem Animal

81

Refrigerante a base de cola, embalagem,
contendo 2 litros, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. contendo 6 unidades no
fardo de 2 litros por unidade

82

Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
contendo 6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade.

50,00

KG

R$
50,00

R$ 450,00

60,00

UND

R$ 7,50

R$ 360,00

60,00

UND

R$ 6,00
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SAL - refinado iodado, embalagem de 01 Kg
com granulação uniforme e com cristais
brancos sem umidade. Devera conter na
embalagem registro do Ministério da Saúde,
dados do fabricante, datas de fabricação e
validade. Prazo de validade: 06 a 12 meses.
No ato da entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

87

SUCO DE GARRAFA - SABOR GOIABA,
sem açúcar, pasteurizado, não fermentado e
não alcoólico sabor goiaba, acondicionado
em garrafas de material plástico,
devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

88

SUCO DE GARRAFA - SABOR CAJU
líquido, sem açúcar, pasteurizado, não
fermentado e não alcoólico sabor caju,
acondicionado em garrafas de material
plástico, devidamente fechada, sem violação,
contendo 500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5 litros.
Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, registro
do ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do produto no
ato da entrega devera ser no mínimo 50% do
prazo de validade do produto.

89

Suco concentrado liquido sabor maracujá,
acondicionado em garrafa plástica sem
violação, contendo 500ml do produto. O
produto devera apresentar cor, odor e sabor
caracterizado, rendimento de 05 litros.
Devera conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

R$ 12,00

10,00

KG

R$ 1,20

R$ 598,80

120,00

UND

R$ 4,99

R$ 478,80

120,00

UND

R$ 3,99

R$ 948,00

120,00

UND

R$ 7,90
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TAPIOCA. Goma de Tapioca hidratada,
produção a base de mandioca isento de
sujidade, livre de contaminantes.
Acondicionada em sacos plástico limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do produto.
Deverá está impresso na embalagem dados
do fabricante, datas de fabricação e validade.
O prazo de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

92

Tempero alho e sal, produto obtido da
mistura de alho e sal, homogeneizados,
embalados em potes plásticos invioláveis
com 300g do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo ou impresso
na embalagem os dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade de seis a
doze meses. No ato da entrega não poderá
ter transcorrido mais de 50% do prazo de
validades estabelecido pelo produto.

R$ 380,00

40,00

KG

R$ 9,50

R$ 192,00

40,00

UND

R$ 4,80

VALOR GLOBAL

R$ 71.001,10
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