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Extrato De Contrato Nº 0017-2019.
Extrato De Contrato Nº 0016-2019.
Edital Pregão Presencial Nº 012-2019-PP - Aquisição parcelada de
gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros para diversas secretarias,
conforme especificações constantes no Edital.
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$% Locação e manutenção de software com sistemas
integrados, do pacote tecnológico contido no portal Home
Page concebida 100% em conformidade com a Lei de Acesso à
Informação, Transparência em Contas Públicas, Sistema de
Imprensa Oficial, Sistema Eletrônico de solicitação de
Informações e Site das Secretarias.
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$% Locação de um imóvel destinado a sede do Projeto
Reconstituindo Pontes, vinculado ao Fundo Municipal
da Criança e do Adolescente.
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$% Locação de imóvel situado à Rua Sete de Setembro, n°
690, para funcionamento do Módulo Policial deste
município de Ibipitanga
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$% Locação de um imóvel localizado na Av. Clériston
Andrade, 634, centro, destinado exclusivamente ao
funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde
deste município.
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$% Locação de um imóvel destinado exclusivamente ao
funcionamento do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS, a fim de prestar serviços de Proteção Social Básica do
Sistema Único de Assistência Social com o objetivo de
prevenir situações de vulnerabilidade e riscos sociais.
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$% Locação de um imóvel situado à Rua Tibério Araújo,
s/n- Centro Ibipitanga-BA, destinado exclusivamente
para o funcionamento do depósito da Secretaria
Municipal de Administração, deste município
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$% Locação de um imóvel localizado na Av. Clériston
Andrade, s/n, nesta cidade, destinado exclusivamente
ao funcionamento do Centro de Reabilitação da
Secretaria Municipal de Saúde, deste município.
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$% Locação de um imóvel urbano situado à Rua Ibitiara,
destinado exclusivamente como Biblioteca Municipal
Vital Rodrigues da Mata.
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$% Locação de um imóvel situado à Rua Vital Rodrigues,
s/n- Centro- Ibipitanga-BA, destinado para instalação da
Farmácia Básica e da Central de Compras, deste município.
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$% Locação de um imóvel destinado exclusivamente
como garagem para veículos e máquinas do
Município.
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$% Locação de um imóvel situado à Rua Rosalvo Manoel
Messias, s/n, centro destinado ao funcionamento exclusivo
do Conselho Tutelar e do Cartório Eleitoral, deste município.
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$% Locação de um imóvel localizado na Rua Boquira,
s/n,
nesta
cidade,
destinado
exclusivamente
ao
funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Ação
Social, deste muicípio.
&' ('$'   A $ &&&& 4B7 D  8
5
 ") !&&!6&!@
*+" ,!66&!@

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RRMJTSBL46FXQURJPUFWIA

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
21 de Fevereiro de 2019
15 - Ano VI - Nº 1169

Ibipitanga


     
   !" # 
 $%"$&'&&& # ()* # +
, - !./ !.%$0&&&!'&%
123 4//5.%/$'66&6





   





- 

 17 78)  ()*
, 8 8+ *
 && ../&""'6&
 !""#" )  8>? - &&&"'6&!@'
$% Locação de um imóvel destinado exclusivamente
como almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Ibipitanga
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$% Locação de um imóvel, localizado na Rua Boquira,
415, centro, destinado ao funcionamento da sede da
Secretaria Municipal de Educação.
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$% Locação de um imóvel localizado à Rua Saída de
Ibiajara, s/n, centro, nesta cidade, destinado exclusivamente
ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de
Agricultura.
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Editais
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012-2019-PP

SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição
parcelada
de
gêneros
alimentícios
e
hortifrutigranjeiros para diversas secretarias, conforme
especificações constantes no Edital.

Alterado em (21/02/2019)

2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012-2019-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019

1. Preâmbulo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - BA, através de sua Pregoeira Oficial
Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira e sua Equipe de Apoio, designados pelo
Decreto nº 004/2018 de 03 de janeiro de 2018, torna público a alteração da
Planilha de Preços e Termo de Referência do Edital publicado em 20 de fevereiro de
2019.
2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas, termo e anexos do Edital de
Pregão Presencial nº 012-2019-PP.
3. Local horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este
Edital.
AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO COMUNICAR SUA
INTENÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATRAVÉS DO ENDEREÇO
AVENIDA CLÉRISTON ANDRADE, S/N – IBIPITANGA-BA, TELE/FAX (77) 3674-2022,
INFORMANDO SUA RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO ELETRÔNICO, TELEFONE E FAX, SOLICITANDO
QUE TODAS AS EVENTUAIS ALTERAÇÕES DO EDITAL LHES SEJAM ENVIADAS. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIPITANGA NÃO ACEITARÁ EM HIPÓTESE ALGUMA RECLAMAÇÕES
POSTERIORES DE NÃO ENVIO DE ALTERAÇÕES POR PARTE DE EMPRESAS QUE NÃO TENHAM
SE IDENTIFICADO COMO INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. AINDA, NENHUMA
RESPONSABILIDADE CABERÁ À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA PELO NÃO
RECEBIMENTO DESSAS ALTERAÇÕES DEVIDO A ENDEREÇO ELETRÔNICO E NÚMERO DE FAX
INCORRETO OU DEFEITOS EM QUALQUER DESSES EQUIPAMENTOS.

Ibitipitanga-Ba, 21 de fevereiro de 2019.

Laís Venância Oliveira Paixão Vieira - PREGOEIRO(A)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
FORNECEDOR:
CNPJ:

PREGÃO PRESENCIAL N° 012-2019- PP

ENDEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:XX-XX-XX

CIDADE:

ABERTURA DE PROPOSTAS: XX/XX/XXXX

ESTADO:

TELEFONE: (77) 3674-2022

OBJETO:Aquisição parcelada de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros para diversas secretarias ,
conforme especificações constantes no Edital.
LOTE 01 – CEREAIS E CORRELATOS

Item

Descrição

Quantidade

1.

Amido, matéria-prima milho, aplicação mingau.
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega. Embalagem de 500g

660 Caixas

2.

Arroz branco, polido, não parbolizado, grãos
inteiros, longo fino, tipo 1, embalagem de 1 kg,
com identificação do produto, prazo de validade
e tabela com informação nutricional.

2.200 Pacotes

3.

Arroz integral, tipo 1, tipo subgrupo integral.
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega. Embalagem de 1kg.

100 Pacotes

4.

Arroz parbolizado longo, fino, tipo 1. O produto
deve estar isento de sujidade e materiais
estranhos. Embalagem de 1kg, contendo dados
de identificação, procedência, data de
fabricação e validade mínima de seis meses a
partir da entrega.
Aveia, apresentação flocos finos, prazo de
validade 1 ano (fechado), aplicação mingau.
Embalagem de 170g

200 Pacotes

Cereal infantil, sabores: arroz e aveia, milho
,multicereais
contém
nutriprotect+,
uma
combinação
de
probióticobifidusbl
®*e
nutrientes essenciais como zinco, vitamina
a,vitamina c e ferro de melhor absorção. Para
crianças a partir 6º mês. Sache 230 g.

30 Pacotes

5.

6.

MARCA

VL. UNIT

VL. TOTAL

80 Caixas
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7.

Fubá de milho tipo mimoso, cor amarelo, tipo 1,
sem mistura, livre de impurezas e de textura
fina. Produzido pela moagem de grãos de milho
desgerminados. Pacote de 500g, com
identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade. .

100 Pacotes

8.

Macarrão, tipo espaguete, a base de farinha,
com ovos. Embalagem com 500 g, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação ou prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as
normas e/ou resoluções da Anvisa/MS.

1.400 Pacotes

9.

Macarrão tipo parafuso, massa seca com ovos,
acondicionado em embalagem transparente
intacta de 500g, contendo os dados de
identificação, informações nutricionais, lote, data
de fabricação, data de validade.

400 Pacotes

10.

Mistura a base de amido de milho para mingau,
tipo Cremogema, diversos sabores, em
embalagens de 200 g, que deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Trigo para quibe de ótima qualidade, cor, sabor
e aroma característicos do produto. Embalagem
integra de 500g.

80 Unidades

11.

20 Pacotes

Total do lote 01

LOTE 02 - BISCOITOS

Item

Descrição

Quantidade

1.

Biscoito, apresentação retangular, sabor
maizena, classificação doce, características
adicionais sem recheio. Estando de acordo com
as normas e/ou resoluções vigentes da
Anvisa/ms.

4.000 Pacotes

2.

Biscoito/bolacha, tipo cream cracker integral.
Apresentação
quadrado,
características
adicionais: integral e sem recheio. O biscoito
deverá ser fabricadas a partir de matérias
primas sãs e limpas, em perfeito estado.
Embalagem de 400g.

4000 Pacotes

3.

Biscoito / bolacha, tipo cream cracker
composição básica, farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, sal, com extrato de malte e
fermento biológico, aromatizado artificialmente,
embalado com dupla proteção. Embalagem com
400g.

160 Pacotes

MARCA

VL. UNIT

VL. TOTAL

Total do lote 02
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LOTE 03 – CARNES, FRANGOS E PEIXES
Item

Descrição

Quantidade

Carne bovina de sol, salgada, curada, seca,
embalada em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo.
Carne bovina moída, limpa, aspecto próprio, não
amolecida nem pegajosa. Embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo.

30 Quilogramas

3.

Carne bovina tipo alcatra, cortada em bife,
isenta de cartilagem e sebo. Embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo.

250
Quilogramas

4.

Carne bovina tipo costela, tiras, resfriada, no
máximo 10% de sebo e gordura. Embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo.

100
Quilogramas

5.

Carne bovina tipo coxão duro, resfriada, sem
gordura,
embalada
em
saco
plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo.
Carne bovina, tipo músculo, isenta de
cartilagens, embalada em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo

200
Quilogramas

7.

Carne bovina tipo patinho, cortada em bife,
isenta de cartilagem e sebo. Embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo.

400
Quilogramas

8.

Fígado bovino, produto de primeira qualidade.
Resfriado, livre de aparas, com aspecto firme,
apresentando
cor
vermelho
escuro,
semescurecimento ou manchas esverdeadas

100 quilogramas

9.

Frango em cortes, coxa e sobre coxa, resfriado.
Embalagem: saco plástico atóxico e inviolável,
de fácil visualização, apresentando data de
fabricação e validade devidamente preenchidas.
Frango em cortes, peito com osso, resfriado.
Embalagem intacta, na embalagem deverá
constar data da fabricação data de validade e
número do lote do produto. Não deverá
apresentar
superfície
úmida,
pegajosa,
exsudado líquido,partes flácidas.

300
Quilogramas

1.

2.

6.

10.

Marca

Vl. Unit

Vl. total

250
Quilogramas

150
Quilogramas

470
Quilogramas
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11.

Frango, tipo inteiro, resfriado. Embalagem
intacta, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote do
produto. Não deverá apresentar superfície
úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes
flácidas ou consistência anormal.

300
Quilogramas

12.

Peixe, filé de merluza congelado, sem pele, sem
espinha com 110 a 150g cada, embalados por
saco plástico transparente e atóxico limpo,
íntegro, sem violação e que garanta a qualidade
do produto até o consumo. Embalagem de 1kg

50 Quilogramas

13.

Peixe, tipo posta de cação, limpo, sem pele,
congelado, com cor, odor, aroma e textura
próprias, embalado em saco plástico atóxico
contendo aprox. 1kg, com lote, data de
fabricação e prazo de validade.

30 Quilogramas

TOTAL DO LOTE 03

LOTE 04 – LEITE E DERIVADOS

Item

Descrição

Quantidade

1.

Creme de leite, ingredientes gordura lácteamínimo 35%, apresentação embalagem tetra
parck (caixinha), peso 200 g, prazo validade
180 dias.

115 Caixas

2.

Iogurte, bebida láctea, com polpa de fruta em
sabores diversos. Prazo validade 45 d,
temperatura conservação 0 a 10 ¨c
Iogurte, embalagem tipo chupetinha. Aroma
artificial de frutas. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido de acordo com normas
e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms.
Embalagem com 120g

900 Frascos

3.

4.

5.

Iogurte diet, isento de açúcar, nos sabores
morango e coco, embalagem com 170g
contendo registro no ministério da agricultura.
Leite condensado, embalagem com 395
gramas

VL. UNIT

VL. TOTAL

100 Unidades

50 Unidades

100 unidades

6.

Leite de coco, embalagem com 200 ml

20 unidades

7.

Leite
integral,
pasteurizado,
tipo
c.
Embalagem de plástico resistente de 1000ml,
contendo informações dos ingredientes,
composição nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e deverá ter registro no
ministério da saúde e/ou agricultura.
Leite, tipo UHT, integral, prazo validade 180
dias, características adicionais: embalagem
tetrapack de 1 litro.

2.445 Litros

8.

MARCA

300 Litros
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9.

Leite em pó desnatado de boa solubilidade embalado em pacotes de 200g, aluminizada
ou enlatada, contendo o registro do ministério
da agricultura ou ministério da saúde. Data de
fabricação de acordo as normas ou resoluções
vigente da Anvisa/MS.

80 Pacotes

10.

Leite em pó integral instantâneo , embalado
em pacotes de 200g, aluminizada ou enlatada,
contendo o registro do ministério da agricultura
ou ministério da saúde. Data de fabricação de
acordo as normas ou resoluções vigente da
Anvisa/MS.

900 Pacotes

TOTAL DO LOTE 04

LOTE 05 - ENLATADOS

Item

Descrição

Quantidade

1.

Ervilha em conserva, reidratada, peso líquido
drenado
de
200g,
embalagem
sem
amassaduras e sem ferrugem, dizeres de
rotulagem, data de fabricação e prazo de
validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional.

50 Unidades

2.

Extrato, de tomate, concentrado, isento de
fermentação
e
de
indicadores
de
processamento defeituoso, sem corantes
artificiais e isento de sujidades. Embalagem
tetra parck com aproximadamente 340g,

500
Embalagens

3.

Milho verde em conserva, ingredientes grãos
de milho verde cozido. Embalagem de 200g,
com rotulagem, data de fabricação e prazo de
validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional.

200 Unidades

4.

Sardinha pré-cozida em óleo comestível.
Ingredientes obrigatórios: sardinha temperada,
descascada
mecanicamente,
livre
de
nadadeiras, cauda e cabeça. Embalagem
primária: latas de 125g

50 Latas

MARCA

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL do lote 05
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LOTE 06 - FARINHAS

Item

Descrição

Quantidade

1.

Farinha de mandioca, apresentação torrada, tipo
grupo seca, tipo subgrupo fina, tipo classe
branca, tipo 1.

580
Quilogramas

2.

Farinha de mandioca, tipo tapioca. Armazenado
em embalagem apropriada, sem sujidades.

180
Quilogramas

3.

Farinha de milho flocada pré-cozida, tipo flocão,
embalagem de 500 gr.

1.000 Pacotes

4.

Farinha de rosca, matéria-prima pão de trigo,
aplicação culinária geral, embalagem com 500g.

30 Pacotes

5.

Farinha de trigo com fermento, enriquecida com
ferro e ácido fólico, para bolos/ tortas/
panquecas e biscoitos, embalagem de 1kg.

190
Quilogramas

6.

Farinha de trigo sem fermento. Enriquecida com
ferro e ácido fólico, para bolos/ tortas/
panquecas e biscoitos, embalagem de 1kg.

160
Quilogramas

Marca

Vl. Unit

Vl. Total

Marca

Vl. Unit

Vl. total

Total do lote 06

LOTE 07 - GRÃOS

Item

Descrição

Quantidade

1. Feijão carioca, grupo 1, constituído de grãos
inteiros e sãos, isentos de impurezas, grãos
mofados, germinados e carunchados. Embalagem
primária saco plástico atóxico hermeticamente
fechado, com validade mínima de 05 meses na
data de entrega.

1.500
Quilogramas

2. Feijão preto , grupo 1, constituído de grãos
inteiros e sãos, isentos de impurezas, grãos
mofados, germinados e carunchados. Embalagem
primária saco plástico atóxico hermeticamente
fechado, com validade mínima de 05 meses na
data de entrega.

100
Quilogramas

3. Milho para pipoca, tipo 1, grupo duro, classe
amarela, preparado com matéria prima sã e
limpas, isenta de parasitos e detritos de animais
ou vegetais. Pacote com 500g.

135 Pacotes

4. Milho para canjica, branco, tipo 1, pacote com no
mínimo 500g. A embalagem deve conter
informação nutricional, validade, lote e fabricação.
Validade de no mínimo quatro meses.

100 Pacotes
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LOTE 08 - FRIOS
Marca
Item

Descrição

Vl. Unit

Vl. Total

Vl. Unit

Vl. total

Quantidade

1. QUEIJO TIPO MUSSARELA, ORIGEM
LEITE DE VACA, EMBALAGEM 1KG.

40
quilogramas

LOTE 09 - DIVERSOS

Item
1.

2.

3.

4.

Descrição
Achocolatado em pó, enriquecido com vitaminas, igual ou
superior a Nescau, Toddy ou Nesquick, sabor chocolate.
Embalagem com 400g, marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo
de seis meses.
Açúcar tipo cristal, branco de primeira qualidade.
Produzido a partir do caldo de cana- de - açúcar, livre de
fermentação, isenta de matéria terrosa. Pacote de 1kg,
com informação da data da fabricação, marca de
referência e prazo de validade.
Adoçante líquido transparente, ingredientes: água; sorbitol;
edulcorantes: ciclamato de sódio; sacarina sódica e
glicosídeos
de
esteviol,
conservantes:
ácido
benzoícoemetilparabeno. Não contém glúten. Embalagem
80 ml.
Azeite de oliva extra virgem, não contendo glúten, com
nível de acidez máxima de 0,6%. Embalagem com 500 ml.
Rotulagem com data de fabricação e prazo de validade,
informação dos ingredientes e composição nutricional.

Quantid
ade
260
Unidades

3.230
Pacotes

58
Unidades

20
Frascos

5.

Café em pó homogêneo, tipo torrado e moído, aroma e
sabor característico de café, tipo forte, apresentação
moído, tipo de embalagem a vácuo, com 250 g.

3.600
Pacotes

6.

Chá de camomila, caixa com 10g, contendo 10 saquinhos,
dizeres de rotulagem data de fabricação e prazo de
validade, informação dos ingredientes e composição
nutricional.

600
Caixas

7.

Chá de erva doce, caixa com 10g, contendo 10 saquinhos,
dizeres de rotulagem data de fabricação e prazo de
validade, informação dos ingredientes e composição
nutricional.
Chá de erva cidreira, caixa com 10g, contendo 10
saquinhos, dizeres de rotulagem data de fabricação e
prazo de validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional.

800
Caixas

8.

Marca

100
Caixas
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9.

CHOCOLATE GRANULADO PCT 130G - Chocolate
60
granulado, á base de açúcar, amido de milho, açúcar unidades
liquido, gordura vegetal hidrogenada, glucose em pó, amido
modificado, cacau em pó, açúcar invertido, emulsificante
lecitina de soja e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

10.

CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE
CÔCO,
APRESENTAÇÃO
DESIDRATADO
E
TRITURADO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICAÇÃO
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, embalagem de 100 grs

160
pacotes

11.

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
açafrão, aspecto físico moído, aplicação uso culinário,
embalagem com 100g. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.

405
Pacotes

12.

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
canela em pó. Embalagem com 40g, com data de
fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes e composição nutricional.

55
Pacotes

13.

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
cominho. Embalagem contendo no mínimo 100g, com
identificação do produto e prazo de validade

155
Pacotes

14.

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
corante: colorau em pó, embalagem contendo 100g, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo

305
Pacotes

15.

Condimento, apresentação natural, matéria-prima louro,
aspecto físico folha seca, aplicação culinária geral.
Embalagem contendo no mínimo 50g, com identificação do
produto e prazo de validade.

5
Pacotes

16.

Condimento, matéria-prima noz moscada. Embalagem de
20 gramas, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade

5
Pacotes

17.

Fermento biológico seco,instantâneo, ideal para massas
de pães e pizzas;
peso liquido 10g por envelope.
Embalagem com data de fabricação e prazo de validade.

45
Unidades

18.

Fermento, tipo químico, apresentação em pó, variedades
regular,
aplicação:
elaboração
produtos
panificação/massas. Embalagem em pote de 100g.

85
Unidades

19.

Gelatina alimentícia,
comum,
sabores
variados.
Embalagem com 45g,deverá conter externamente os
dados de identificação, modo de preparo, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de
fabricação e data de validade.

400
Unidades

20.

Maionese, tipo tradicional,
Embalagem de 200g.

50
Unidades

aplicação

uso

culinário.
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21.

Margarina com sal - margarina, com sal, com teor de
lipídios acima de 60%, composta de óleos vegetais, água,
leite,
sal,
estabilizante,
conservador,
acidulante,
aromatizante e outros ingredientes permitidos, embalagem
com 500 g

645
Potes

22.

Margarina sem sal mínimo de 70% de lipídios, lata intacta
de 500g, na embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto. Validade
mínima de 3 meses na data da entrega

200
Potes

23.

Mistura para a preparo de bolo, MISTURA ALIMENTÍCIA,
INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR,
FERMENTO
EM
PÓ,
SABOR
CHOCOLATE,
APLICAÇÃO BOLO, emablagem de 450 grs

80
unidades

24.

Queijo tipo parmesão, ralado. Embalagem de 50 gramas.

140
Pacotes

25.

Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, aplicação
culinária em geral, tipo refinado. Embalagem com 900 ml.

1.200
Unidades

26.

Ovo in-natura, origem galinha, características adicionais
branco

830
Dúzias

27.

Proteína texturizada soja, apresentação flocos, aspecto
físico desidratada, composição básica proteína de soja
50% e carboidrato 30%. Embalagem com 400g.

260
Pacotes

28.

Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, características
adicionais teor mínimo cloreto de sódio 98,5%

445Quilo
gramas

29.

Suco concentrado, polpa e suco concentrado de fruta.
Vários sabores. Embalagem garrafa de 500 ml.

1.270
Unidades

30.

Vinagre, matéria prima, álcool de cereais, tipo neutro,
acidez 4 a 6%, aspecto visual, límpido e sem depósitos.
prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.
Total do lote 09

60
Frascos

LOTE 10 - PÃES

Item

Descrição

Quantidade

1.

Pão, tipo cachorro-quente, ingredientes farinha
trigo/fermento/sal/açúcar/ margarina e água,
peso 50g.

400
Quilogramas

2.

Pão tipo francês de sal. Fabricado no mesmo
dia da entrega.

350
Quilogramas

Marca

Vl. Unti

Vl. total

Total 10
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LOTE 11 – HORTIFRUTIGRANJEIROS
ITEM
1.

2.

3.

4.

5.
6.

DESCRIÇÃO
Abacaxi, espécie pérola fruta no
seu estado de maturação ideal,
com cascas firmes. Sem manchas
e sem defeitos que prejudiquem
sua qualidade. Só será solicitada
no período de safra do produto e
de aspecto fresco.
Abacate, espécie manteiga: de 1ª
qualidade, tamanho médio, sem
ferimentos ou defeitos, em grau
médio de amadurecimento, sem
danos físicos e mecânicos, isenta
de partes pútridas.
Abóbora in- natura cabotia sadias,
frescas, sem danificações físicas,
casca integra. Isenta de
substancias terrosas sujidades,
parasitas, larvas, folhas. Com no
mínimo 3 kg a unidade.
Abobora: tipo verde ‘’abobrinha’’,
sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de
substancias terrosas sujidades,
parasitas, larvas, folhas.
Acerola, espécie comum.

Agrião de 1ª qualidade, tenra e
fresca, isenta de material terroso,
com coloração uniforme verde
escuro sem manchas, livre de
enfermidades.
7.
Aipim in natura primeira qualidade
casca lisa, grande , sem
fungos,sem rachaduras, sem
corpos estranhos ou terra aderida à
superfície.
8.
Alface tipos: americana / crespa /
romana / lisa de primeira qualidade,
fresca, tamanho médio, firme e
sem manchas
9. Alho: Graúdo do tipo comum,
cabeça inteira, fisiologicamente
desenvolvido, com bulbos curados,
sem chocamento, danos mecânico
ou causado por pragas.
10. Banana Nanica: de primeira
qualidade, de tamanho médio,
firme, sem rachaduras, nível médio
de amadurecimento e sem
manchas;
11. Banana prata: de primeira
qualidade, de tamanho médio,
firme, sem rachaduras, nível médio
de amadurecimento e sem
manchas;

Quantidade

Vl. unitário

Total

500 Unidades

220 Unidades

450 Quilogramas

200 Quilogramas

100 Pacotes
30 Pacotes

200 Unidades

600 Pacotes

70 Quilogramas

250 Dúzias

120 Dúzias
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12. Batata doce: lavada, de 1ª
qualidade, de casca branca, sem
lesões de origem física ou
mecânica, não apresentarem
rachaduras ou cortes na casca,
livre de enfermidades, isenta de
partes pútridas. Com tamanho
uniforme, devendo ser graúdas.
13. Batata inglesa: comum especial,
lavada , tamanho grande ou médio,
uniforme, inteira sem ferimentos ou
defeitos, firme e com brilho, sem
corpos estranho ou terra aderida à
superfície externa.
14. Berinjela livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades e danos por
lesão de origem física ou
mecânica; aroma, cor e sabor
próprios da espécie, tamanho bem
desenvolvido e uniforme.
15. Beterraba: nova, lavada, de 1ª
qualidade, tamanho médio, com
casca sã, sem rupturas. Não
estarem danificadas por qualquer
lesão de origem física ou
mecânica. Livre de enfermidades.
Isenta de partes pútridas.
16. Brócolis – de primeira qualidade,
novo, firme, intacto, não poderá
estar murcho, isento de partes
pútridas, coloração uniforme e sem
manchas. Unidade de tamanho
médio.
17. Cebola branca, tamanho médio,
consistência firme, sem ferimentos
ou defeitos nem indicio de
germinação. Kg.
18. Cenoura: sem folhas, primeira
qualidade, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, sem corpos estranhos ou
tenros aderida à superfície.
19. Cheiro verde, composição:
cebolinha e coentro, isento de
partes pútridas, não poderão estar
murchos, maço grande.
20. Chuchu: verde, novo, sem brotos,
de 1ª qualidade, de tamanho
médio, não poderão estar murchos,
com casca sã, sem rupturas, não
deve apresentar rachaduras ou
cortes na casca. Estarem
suficientemente desenvolvidos.
Não estarem danificados.
21. Couve flor: de 1ª qualidade, firme e
intacta, isenta de material terroso,
com coloração uniforme, sem
manchas, livre de enfermidades,
isento de partes pútridas. Unidade
de tamanho médio.

200 Quilogramas

700 Quilogramas

60 Quilogramas

300 Quilogramas

30 Pacotes

450 Quilogramas

500 Quilogramas

150 Pacotes

250 Quilogramas

80 Unidades
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22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Couve manteiga: fresco, em
molhos grandes, livre de resíduos
de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos
oriundos do manuseio e transporte
Goiaba vermelha- fruta de boa
qualidade, apresentando tamanho,
cor e com formação uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
Laranja pêra: de primeira
qualidade, sem defeitos graves,
apresentando tamanha
conformação uniforme;
Limão espécie galego: tamanho
comercial, firme e sem brotos.
Maçã Fuji: - tipo nacional,
selecionada, com casca sã sem
rupturas e pancadas na casca.
Tamanho médio e cor uniforme,
com polpa firme e intacta, bem
desenvolvida e maduras.
Mamão formosa: de primeira
qualidade, tamanho comercial sem
machucados, manchas e firme.
Mamão papaya de boa qualidade,
casca sã, com tamanho e cor
uniformes, sem rupturas, sem
danos físicos e mecânicos, isento
de partes pútridas. Devendo estar
bem desenvolvidos com 80 a 90%
de maturação.
Manga, espécie palmer produto
íntegro, sem manchas, picadas de
insetos ou sinais de
apodrecimentos; estar em ponto de
maturação próprio para o consumo.
Manga, espécie rosa produto
íntegro, sem manchas, picadas de
insetos ou sinais de
apodrecimentos; estar em ponto de
maturação próprio para o consumo.
Manga, espécie tommy produto
íntegro, sem manchas, picadas de
insetos ou sinais de
apodrecimentos; estar em ponto de
maturação próprio para o consumo.
Maracujá doce nas seguintes
especificações mínimas: De
primeira; coloração
amarela.Tamanho e colorações
uniformes; Deve ser bem
desenvolvido e madura; Com
polpas intactas e firmes; Livres de
resíduos e larvas. Saco com no
mínimo 100 unidades por saca.
Maxixe de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e com
formação uniforme, devendo ser
bem desenvolvida, sem danos

200 Pacotes

580 Quilogramas

3.900 Unidades

80 Dúzias
1.360 Unidades

100 Quilogramas

130 Quilogramas

300 Quilogramas

320 Quilômetros

500 Quilogramas

170 Sacos

150 Dúzias
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34.

35.

36.

37.

38.

físicos e mecânicos, oriundos do
manuseio e transporte.
Melancia, espécie rendonda, em
bom estágio de maturação, sem
danos.
Melão de primeira qualidade,
amarelo, casca sã, sem danos
físicos ou mecânico. Devendo estar
bem desenvolvido e maduros de 80
a 90% de maturação.
Morango: de primeira qualidade
sem marcas, machucados, firme,
embalados em bandeja de isopor e
papel filme.
Pepino: de primeira qualidade,
tamanho comercial, de cor verde
escuro.
Pera: in natura, espécie William.

39. Pimentão verde ,amrelo e
vermelho. de boa qualidade;
tamanho e coloração uniformes;
sem lesões de origem.
40. Quiabo liso De boa qualidade;
Tamanho e coloração uniforme;
Sem dano físico ou mecânico
oriundo do transporte (rachaduras
e cortes).
41. Repolho Verde: Tamanho médio,
primeira qualidade, cabeças
grandes fechadas, sem ferimentos
ou defeitos, tenros, sem manchas e
com coloração uniforme. livres de
terra nas folhas externas.
42. Rúcula: de 1ª qualidade, tenra e
fresca, isenta de material terroso,
com coloração uniforme e sem
manchas, livre de enfermidades.
Maço grande.
43. Salsinha de primeira qualidade
fresca, firme e sem manchas.
44. Tangerina ponkan, com grau de
maturação tal que lhes permita
suportar transporte, manipulação e
conversação adequada para
consumo mediato e imediato,
tamanho médio, apresentando cor,
tamanho e coloração uniforme,
com polpa firme e intacta.
45. Tomate, coloração vermelho,
tamanho e coloração uniforme.
Produto selecionado consistente ao
toque e isento de partes
amassadas, batidas ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.
46. Uva, espécie itália, roxa.

1.000
Quilogramas
300 Unidades

150 Embalagens

130 Quilogramas

47 Quilogramas
1.020 Unidades

140 Dúzias

400 Unidades

30 Pacotes

50 Pacotes
35 Dúzias

650 Quilogramas

90 Quilogramas

47. Vagem: de primeira qualidade,
30 Quilogramas
tamanho comercial e firme.
TOTAL DO LOTE 11
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Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências,
diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza,
que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão também por
nossa contra e risco.
Prazo de validade da presente proposta ___________(____________________) dias da
data estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (sessenta) dias.
Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, não nos cabendo
desistência apos a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suas
alterações.
Local e Data:
Nome:
Assinatura:
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1

Constitui objeto desta licitação a aquisição parcelada de gêneros alimentícios e
hortifrutigranjeiros para diversas secretarias, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2

Quantitativos:
LOTE 01 – CEREAIS E CORRELATOS

Item
1.

2.

3.

4.

Descrição

Quantidade

Amido, matéria-prima milho, aplicação mingau. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
Embalagem de 500g
Arroz branco, polido, não parbolizado, grãos inteiros, longo
fino, tipo 1, embalagem de 1 kg, com identificação do
produto, prazo de validade e tabela com informação
nutricional.
Arroz integral, tipo 1, tipo subgrupo integral. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
Embalagem de 1kg.

660 Caixas

2.200 Pacotes

100 Pacotes

Arroz parbolizado longo, fino, tipo 1. O produto deve estar
isento de sujidade e materiais estranhos. Embalagem de
1kg, contendo dados de identificação, procedência, data de
fabricação e validade mínima de seis meses a partir da
entrega.
Aveia, apresentação flocos finos, prazo de validade 1 ano
(fechado), aplicação mingau. Embalagem de 170g

200 Pacotes

6.

Cereal infantil, sabores: arroz e aveia, milho ,multicereais
contém
nutriprotect+,
uma
combinação
de
probióticobifidusbl ®*e nutrientes essenciais como zinco,
vitamina a,vitamina c e ferro de melhor absorção. Para
crianças a partir 6º mês. Sache 230 g.

30 Pacotes

7.

Fubá de milho tipo mimoso, cor amarelo, tipo 1, sem
mistura, livre de impurezas e de textura fina. Produzido pela
moagem de grãos de milho desgerminados. Pacote de
500g, com identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade. .

100 Pacotes

8.

Macarrão, tipo espaguete, a base de farinha, com ovos.
Embalagem com 500 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação ou prazo
de validade, peso líquido e de acordo com as normas e/ou
resoluções da Anvisa/MS.

1.400 Pacotes

9.

Macarrão tipo parafuso, massa seca com ovos,
acondicionado em embalagem transparente intacta de
500g, contendo os dados de identificação, informações
nutricionais, lote, data de fabricação, data de validade.
Mistura a base de amido de milho para mingau, tipo
Cremogema, diversos sabores, em embalagens de 200 g,
que deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto.

400 Pacotes

5.

10.

80 Caixas

80 Unidades
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11.

Trigo para quibe de ótima qualidade, cor, sabor e aroma
característicos do produto. Embalagem integra de 500g.

20 Pacotes

LOTE 02 - BISCOITOS

Item
1.

2.

3.

Descrição

Quantidade

Biscoito, apresentação retangular, sabor maizena,
classificação doce, características adicionais sem recheio.
Estando de acordo com as normas e/ou resoluções
vigentes da Anvisa/ms.
Biscoito/bolacha, tipo cream cracker integral. Apresentação
quadrado, características adicionais: integral e sem recheio.
O biscoito deverá ser fabricadas a partir de matérias primas
sãs e limpas, em perfeito estado. Embalagem de 400g.

4.000 Pacotes

Biscoito / bolacha, tipo cream cracker composição básica,
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, com
extrato de malte e fermento biológico, aromatizado
artificialmente, embalado com dupla proteção. Embalagem
com 400g.

160 Pacotes

4000 Pacotes

LOTE 03 – CARNES, FRANGOS E PEIXES

Item
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Descrição

Quantidade

Carne bovina de sol, salgada, curada, seca, embalada em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo.
Carne bovina moída, limpa, aspecto próprio, não amolecida
nem pegajosa. Embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo.

30
Quilogramas

250
Quilogramas

Carne bovina tipo alcatra, cortada em bife, isenta de
cartilagem e sebo. Embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo.
Carne bovina tipo costela, tiras, resfriada, no máximo 10% de
sebo e gordura. Embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo.

250
Quilogramas

Carne bovina tipo coxão duro, resfriada, sem gordura,
embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo.
Carne bovina, tipo músculo, isenta de cartilagens, embalada
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo
Carne bovina tipo patinho, cortada em bife, isenta de
cartilagem e sebo. Embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo.

200
Quilogramas

100
Quilogramas

150
Quilogramas

400
Quilogramas
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8.

Fígado bovino, produto de primeira qualidade. Resfriado, livre
de aparas, com aspecto firme, apresentando cor vermelho
escuro, semescurecimento ou manchas esverdeadas

100
quilogramas

9.

Frango em cortes, coxa e sobre coxa, resfriado. Embalagem:
saco plástico atóxico e inviolável, de fácil visualização,
apresentando data de fabricação e validade devidamente
preenchidas.
Frango em cortes, peito com osso, resfriado. Embalagem
intacta, na embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto. Não deverá
apresentar
superfície
úmida,
pegajosa,
exsudado
líquido,partes flácidas.

300
Quilogramas

11.

Frango, tipo inteiro, resfriado. Embalagem intacta, na
embalagem deverá constar data da fabricação data de
validade e número do lote do produto. Não deverá apresentar
superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas
ou consistência anormal.

300
Quilogramas

12.

Peixe, filé de merluza congelado, sem pele, sem espinha com
110 a 150g cada, embalados por saco plástico transparente e
atóxico limpo, íntegro, sem violação e que garanta a
qualidade do produto até o consumo. Embalagem de 1kg
Peixe, tipo posta de cação, limpo, sem pele, congelado, com
cor, odor, aroma e textura próprias, embalado em saco
plástico atóxico contendo aprox. 1kg, com lote, data de
fabricação e prazo de validade.

50
Quilogramas

10.

13.

470
Quilogramas

30
Quilogramas

LOTE 04 – LEITE E DERIVADOS

Item
1.

2.

3.

4.

Descrição

Quantidade

Creme de leite, ingredientes gordura láctea- mínimo 35%,
apresentação embalagem tetra parck (caixinha), peso 200 g,
prazo validade 180 dias.
Iogurte, bebida láctea, com polpa de fruta em sabores
diversos. Prazo validade 45 d, temperatura conservação 0 a
10 ¨c
Iogurte, embalagem tipo chupetinha. Aroma artificial de
frutas. Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido de acordo com
normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. Embalagem
com 120g
Iogurte diet, isento de açúcar, nos sabores morango e coco,
embalagem com 170g contendo registro no ministério da
agricultura.

115 Caixas

900 Frascos

100 Unidades

50 Unidades

5.
6.

Leite condensado, embalagem com 395 gramas
Leite de coco, embalagem com 200 ml

100 unidades
20 unidades

7.

Leite integral, pasteurizado, tipo c. Embalagem de plástico
resistente de 1000ml, contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e deverá ter registro no ministério da
saúde e/ou agricultura.

2.445 Litros

8.

Leite, tipo UHT, integral, prazo validade 180 dias,
características adicionais: embalagem tetrapack de 1 litro.

300 Litros
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9.

Leite em pó desnatado de boa solubilidade - embalado em
pacotes de 200g, aluminizada ou enlatada, contendo o
registro do ministério da agricultura ou ministério da saúde.
Data de fabricação de acordo as normas ou resoluções
vigente da Anvisa/MS.

80 Pacotes

10.

Leite em pó integral instantâneo , embalado em pacotes
200g, aluminizada ou enlatada, contendo o registro
ministério da agricultura ou ministério da saúde. Data
fabricação de acordo as normas ou resoluções vigente
Anvisa/MS.

900 Pacotes

de
do
de
da

LOTE 05 - ENLATADOS

Item

Descrição

Quantidade

1.

Ervilha em conserva, reidratada, peso líquido drenado de
200g, embalagem sem amassaduras e sem ferrugem, dizeres
de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade,
informação dos ingredientes e composição nutricional.

50 Unidades

2.

Extrato, de tomate, concentrado, isento de fermentação e de
indicadores de processamento defeituoso, sem corantes
artificiais e isento de sujidades. Embalagem tetra parck com
aproximadamente 340g,
Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde
cozido. Embalagem de 200g, com rotulagem, data de
fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional.
Sardinha pré-cozida em óleo comestível. Ingredientes
obrigatórios:
sardinha
temperada,
descascada
mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e cabeça.
Embalagem primária: latas de 125g

500
Embalagens

3.

4.

200 Unidades

50 Latas

LOTE 06 - FARINHAS

Item

Descrição

Quantidade

Farinha de mandioca, apresentação torrada, tipo grupo
seca, tipo subgrupo fina, tipo classe branca, tipo 1.
Farinha de mandioca, tipo tapioca. Armazenado em
embalagem apropriada, sem sujidades.
Farinha de milho flocada pré-cozida, tipo flocão,
embalagem de 500 gr.

580
Quilogramas
180
Quilogramas
1.000 Pacotes

4.

Farinha de rosca, matéria-prima pão de trigo, aplicação
culinária geral, embalagem com 500g.

30 Pacotes

5.

Farinha de trigo com fermento, enriquecida
ácido fólico, para bolos/ tortas/ panquecas
embalagem de 1kg.
Farinha de trigo sem fermento. Enriquecida
ácido fólico, para bolos/ tortas/ panquecas
embalagem de 1kg.

1.
2.
3.

6.

com ferro e
e biscoitos,

190
Quilogramas

com ferro e
e biscoitos,

160
Quilogramas
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LOTE 07 - GRÃOS

Item

Descrição

Quantidade

1. Feijão carioca, grupo 1, constituído de grãos inteiros e sãos,
isentos de impurezas, grãos mofados, germinados e
carunchados. Embalagem primária saco plástico atóxico
hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses
na data de entrega.

1.500
Quilogramas

2. Feijão preto , grupo 1, constituído de grãos inteiros e sãos,
isentos de impurezas, grãos mofados, germinados e
carunchados. Embalagem primária saco plástico atóxico
hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses
na data de entrega

100
Quilogramas

3. Milho para pipoca, tipo 1, grupo duro, classe amarela,
preparado com matéria prima sã e limpas, isenta de parasitos
e detritos de animais ou vegetais. Pacote com 500g.

135 Pacotes

4. Milho para canjica, branco, tipo 1, pacote com no mínimo
500g. A embalagem deve conter informação nutricional,
validade, lote e fabricação. Validade de no mínimo quatro
meses.

100 Pacotes

LOTE 08 - FRIOS

Item

Descrição

1. QUEIJO TIPO MUSSARELA, ORIGEM LEITE DE VACA,
EMBALAGEM 1KG.

Quantidade
40
quilogramas

LOTE 09 - DIVERSOS

Item
1.

2.

3.

Descrição

Quantidade

Achocolatado em pó, enriquecido com vitaminas, igual ou
superior a Nescau, Toddy ou Nesquick, sabor chocolate.
Embalagem com 400g, marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínimo
de seis meses.
Açúcar tipo cristal, branco de primeira qualidade.
Produzido a partir do caldo de cana- de - açúcar, livre de
fermentação, isenta de matéria terrosa. Pacote de 1kg,
com informação da data da fabricação, marca de
referência e prazo de validade.
Adoçante líquido transparente, ingredientes: água;
sorbitol; edulcorantes: ciclamato de sódio; sacarina sódica
e glicosídeos de esteviol, conservantes: ácido
benzoícoemetilparabeno. Não contém glúten. Embalagem
80 ml.

260 Unidades

3.230 Pacotes

58 Unidades
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Azeite de oliva extra virgem, não contendo glúten, com
nível de acidez máxima de 0,6%. Embalagem com 500 ml.
Rotulagem com data de fabricação e prazo de validade,
informação dos ingredientes e composição nutricional.
Café em pó homogêneo, tipo torrado e moído, aroma e
sabor característico de café, tipo forte, apresentação
moído, tipo de embalagem a vácuo, com 250 g.
Chá de camomila, caixa com 10g, contendo 10 saquinhos,
dizeres de rotulagem data de fabricação e prazo de
validade, informação dos ingredientes e composição
nutricional.
Chá de erva doce, caixa com 10g, contendo 10
saquinhos, dizeres de rotulagem data de fabricação e
prazo de validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional.
Chá de erva cidreira, caixa com 10g, contendo 10
saquinhos, dizeres de rotulagem data de fabricação e
prazo de validade, informação dos ingredientes e
composição nutricional.
CHOCOLATE GRANULADO PCT 130G - Chocolate
granulado, á base de açúcar, amido de milho, açúcar
liquido, gordura vegetal hidrogenada, glucose em pó, amido
modificado, cacau em pó, açúcar invertido, emulsificante
lecitina de soja e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

20 Frascos

3.600 Pacotes

600 Caixas

800 Caixas

100 Caixas

60 unidades

10.

CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE
CÔCO,
APRESENTAÇÃO
DESIDRATADO
E
TRITURADO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICAÇÃO
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, embalagem de 100 grs

160 pacotes

11.

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
açafrão, aspecto físico moído, aplicação uso culinário,
embalagem com 100g. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.

405 Pacotes

12.

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
canela em pó. Embalagem com 40g, com data de
fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes e composição nutricional.
Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
cominho. Embalagem contendo no mínimo 100g, com
identificação do produto e prazo de validade

55 Pacotes

13.

14.

15.

16.

17.

155 Pacotes

Condimento, apresentação desidratada, matéria-prima
corante: colorau em pó, embalagem contendo 100g, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo
Condimento, apresentação natural, matéria-prima louro,
aspecto físico folha seca, aplicação culinária geral.
Embalagem contendo no mínimo 50g, com identificação
do produto e prazo de validade.
Condimento, matéria-prima noz moscada. Embalagem de
20 gramas, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade

305 Pacotes

Fermento biológico seco,instantâneo, ideal para massas
de pães e pizzas; peso liquido 10g por envelope.
Embalagem com data de fabricação e prazo de validade.

45 Unidades

5 Pacotes

5 Pacotes
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18.

Fermento, tipo químico, apresentação em pó, variedades
regular,
aplicação:
elaboração
produtos
panificação/massas. Embalagem em pote de 100g.

85 Unidades

19.

Gelatina alimentícia, comum, sabores variados.
Embalagem com 45g,deverá conter externamente os
dados de identificação, modo de preparo, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de
fabricação e data de validade.

400 Unidades

20.

Maionese, tipo tradicional, aplicação uso culinário.
Embalagem de 200g.

50 Unidades

21.

Margarina com sal - margarina, com sal, com teor de
lipídios acima de 60%, composta de óleos vegetais, água,
leite, sal, estabilizante, conservador, acidulante,
aromatizante
e
outros
ingredientes
permitidos,
embalagem com 500 g

645 Potes

22.

Margarina sem sal mínimo de 70% de lipídios, lata intacta
de 500g, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 3 meses na data da entrega
Mistura para a preparo de bolo, MISTURA ALIMENTÍCIA,
INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR,
FERMENTO
EM
PÓ,
SABOR
CHOCOLATE,
APLICAÇÃO BOLO, emablagem de 450 grs

200 Potes

23.

80 unidades

24.

Queijo tipo parmesão, ralado. Embalagem de 50 gramas.

140 Pacotes

25.

Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, aplicação
culinária em geral, tipo refinado. Embalagem com 900 ml.

1.200
Unidades

26.

Ovo in-natura, origem galinha, características adicionais
branco

830 Dúzias

27.

Proteína texturizada soja, apresentação flocos, aspecto
físico desidratada, composição básica proteína de soja
50% e carboidrato 30%. Embalagem com 400g.

260 Pacotes

28.

Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, características
adicionais teor mínimo cloreto de sódio 98,5%

445Quilogram
as

29.

Suco concentrado, polpa e suco concentrado de fruta.
Vários sabores. Embalagem garrafa de 500 ml.

1.270
Unidades

30.

Vinagre, matéria prima, álcool de cereais, tipo neutro,
acidez 4 a 6%, aspecto visual, límpido e sem depósitos.
prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.

60 Frascos

LOTE 10 - PÃES

Item

Descrição

Quantidade

3.

Pão,
tipo
cachorro-quente,
ingredientes
farinha
trigo/fermento/sal/açúcar/ margarina e água, peso 50g.

400
Quilogramas

4.

Pão tipo francês de sal. Fabricado no mesmo dia da
entrega.

350
Quilogramas
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LOTE 11 - HORTIFRUTIGRANJEIROS
ITEM

DESCRIÇÃO

Quantidade

1.

Abacaxi, espécie pérola fruta no seu estado de maturação
ideal, com cascas firmes. Sem manchas e sem defeitos que
prejudiquem sua qualidade. Só será solicitada no período de
safra do produto e de aspecto fresco.

500
Unidades

2.

Abacate, espécie manteiga: de 1ª qualidade, tamanho
médio, sem ferimentos ou defeitos, em grau médio de
amadurecimento, sem danos físicos e mecânicos, isenta de
partes pútridas.

220
Unidades

3.

Abóbora in- natura cabotia sadias, frescas, sem danificações
físicas, casca integra. Isenta de substancias terrosas
sujidades, parasitas, larvas, folhas. Com no mínimo 3 kg a
unidade.

450
Quilogramas

4.

Abobora: tipo verde ‘’abobrinha’’, sadias, frescas, sem
danificações físicas, casca integra. Isenta de substancias
terrosas sujidades, parasitas, larvas, folhas.

200
Quilogramas

5.

Acerola, espécie comum.

100 Pacotes

6.

Agrião de 1ª qualidade, tenra e fresca, isenta de material
terroso, com coloração uniforme verde escuro sem manchas,
livre de enfermidades.
Aipim in natura primeira qualidade casca lisa, grande , sem
fungos,sem rachaduras, sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície.

7.

30 Pacotes

200
Unidades

8.

Alface tipos: americana / crespa / romana / lisa de primeira
qualidade, fresca, tamanho médio, firme e sem manchas

600 Pacotes

9.

Alho: Graúdo do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente
desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos
mecânico ou causado por pragas.

70
Quilogramas

10. Banana Nanica: de primeira qualidade, de tamanho médio,
firme, sem rachaduras, nível médio de amadurecimento e
sem manchas;
11. Banana prata: de primeira qualidade, de tamanho médio,
firme, sem rachaduras, nível médio de amadurecimento e
sem manchas;
12. Batata doce: lavada, de 1ª qualidade, de casca branca, sem
lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem
rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta
de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser
graúdas.
13. Batata inglesa: comum especial, lavada , tamanho grande ou
médio, uniforme, inteira sem ferimentos ou defeitos, firme e
com brilho, sem corpos estranho ou terra aderida à superfície
externa.

250 Dúzias

14. Berinjela livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos
por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor
próprios da espécie, tamanho bem desenvolvido e uniforme.

120 Dúzias

200
Quilogramas

700
Quilogramas

60
Quilogramas
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15.

Beterraba: nova, lavada, de 1ª qualidade, tamanho médio,
com casca sã, sem rupturas. Não estarem danificadas por
qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de
enfermidades. Isenta de partes pútridas.

16. Brócolis – de primeira qualidade, novo, firme, intacto, não
poderá estar murcho, isento de partes pútridas, coloração
uniforme e sem manchas. Unidade de tamanho médio.

300
Quilogramas

30 Pacotes

17. Cebola branca, tamanho médio, consistência firme, sem
ferimentos ou defeitos nem indicio de germinação. Kg.

450
Quilogramas

18. Cenoura: sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos
ou tenros aderida à superfície.
19. Cheiro verde, composição: cebolinha e coentro, isento de
partes pútridas, não poderão estar murchos, maço grande.

500
Quilogramas

20. Chuchu: verde, novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de
tamanho médio, não poderão estar murchos, com casca sã,
sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na
casca. Estarem suficientemente desenvolvidos. Não estarem
danificados.
21. Couve flor: de 1ª qualidade, firme e intacta, isenta de material
terroso, com coloração uniforme, sem manchas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas. Unidade de tamanho
médio.

250
Quilogramas

22.

200 Pacotes

Couve manteiga: fresco, em molhos grandes, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos oriundos do manuseio e transporte

23.

Goiaba vermelha- fruta de boa qualidade, apresentando
tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
24. Laranja pêra: de primeira qualidade, sem defeitos graves,
apresentando tamanha conformação uniforme;
25. Limão espécie galego: tamanho comercial, firme e sem
brotos.
26. Maçã Fuji: - tipo nacional, selecionada, com casca sã sem
rupturas e pancadas na casca. Tamanho médio e cor
uniforme, com polpa firme e intacta, bem desenvolvida e
maduras.
27. Mamão formosa: de primeira qualidade, tamanho comercial
sem machucados, manchas e firme.
28. Mamão papaya de boa qualidade, casca sã, com tamanho e
cor uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e mecânicos,
isento de partes pútridas. Devendo estar bem desenvolvidos
com 80 a 90% de maturação.
29. Manga, espécie palmer produto íntegro, sem manchas,
picadas de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em
ponto de maturação próprio para o consumo.
30. Manga, espécie rosa produto íntegro, sem manchas, picadas
de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em ponto de
maturação próprio para o consumo.
31. Manga, espécie tommy produto íntegro, sem manchas,
picadas de insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em
ponto de maturação próprio para o consumo.

150 Pacotes

80 Unidades

580
Quilogramas

3.900
Unidades
80 Dúzias
1.360
Unidades

100
Quilogramas
130
Quilogramas

300
Quilogramas
320
Quilômetros
500
Quilogramas
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32.

Maracujá doce nas seguintes especificações mínimas: De
primeira; coloração amarela.Tamanho e colorações
uniformes; Deve ser bem desenvolvido e madura; Com
polpas intactas e firmes; Livres de resíduos e larvas. Saco
com no mínimo 100 unidades por saca.

33.

Maxixe de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e
com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem
danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e
transporte.
34. Melancia, espécie rendonda, em bom estágio de maturação,
sem danos.
35. Melão de primeira qualidade, amarelo, casca sã, sem danos
físicos ou mecânico. Devendo estar bem desenvolvido e
maduros de 80 a 90% de maturação.
36. Morango: de primeira qualidade sem marcas, machucados,
firme, embalados em bandeja de isopor e papel filme.
37.

Pepino: de primeira qualidade, tamanho comercial, de cor
verde escuro.
38. Pera: in natura, espécie William.
39. Pimentão verde ,amrelo e vermelho. de boa qualidade;
tamanho e coloração uniformes; sem lesões de origem.

170 Sacos

150 Dúzias

1.000
Quilogramas
300
Unidades
150
Embalagens
130
Quilogramas
47
Quilogramas
1.020
Unidades

40. Quiabo liso De boa qualidade; Tamanho e coloração
uniforme; Sem dano físico ou mecânico oriundo do transporte
(rachaduras e cortes).
41. Repolho Verde: Tamanho médio, primeira qualidade,
cabeças grandes fechadas, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas e com coloração uniforme. livres de
terra nas folhas externas.
42. Rúcula: de 1ª qualidade, tenra e fresca, isenta de material
terroso, com coloração uniforme e sem manchas, livre de
enfermidades. Maço grande.
43. Salsinha de primeira qualidade fresca, firme e sem manchas.

140 Dúzias

44. Tangerina ponkan, com grau de maturação tal que lhes
permita suportar transporte, manipulação e conversação
adequada para consumo mediato e imediato, tamanho
médio, apresentando cor, tamanho e coloração uniforme,
com polpa firme e intacta.
45. Tomate, coloração vermelho, tamanho e coloração uniforme.
Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes
amassadas, batidas ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade.
46. Uva, espécie itália, roxa.

35 Dúzias

47. Vagem: de primeira qualidade, tamanho comercial e firme.

400
Unidades

30 Pacotes

50 Pacotes

650
Quilogramas

90
Quilogramas
30
Quilogramas
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A aquisição dos materiais acima descritos não necessários, para atendimento das
demandas das diversas secretarias, tendo em vista os programas e serviços de
atendimento em funcionamento no município, para o bom andamento da gestão da coisa
pública.

3. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
O desembolso se fará mediante a rubrica da seguinte dotação orçamentária:
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2017-Manutenção da Secretaria de Administração
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2094 – Manutenção da Educação Infantil – FUNDEB 40%
2.096 – Manutenção do FUNDEB 40%
2098 - Manutenção do Ensino Básico
2099 – Programa Dinheiro Direto na Escola
2235 – Manutenção da Educação Infantil
2.250 – Manutenção do ensino Fundamental – QSE
2295 – Outros Programas do FNDE
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.065- Gestão do Piso de Atenção Básica – PAB
2.066- Gestão das Ações de Vigilância Sanitária
2067 – Gestão da Estratégia de Agente Comunitários de Saúde - ACS
2070- Gestão das Ações Municipais de Saúde – 15% Recursos Próprios
2080 – Gestão das Ações de VigilânciaEpidemiológica - ACE
2192- Manutenção do SAMU
2289 – Gestão de Outros Programas do Fundo a Fundo
2319 – Manutenção do CAPS
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
2055 – Manutenção do Conselho Tutelar
2057- Manutenção do FMAS
2285- Programa Bolsa Família – IGD
2286- Programa de Apoio a Criança e o Adolescente
2.293 – Programa CRAS (PAIF)
2294 – Programa de Assistência Social - FNAS
2.296 – Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
2300 – Programa de Assistência Social – FEAS
2302 – Manutenção do Conselho de Assistência Social
2308 – Programa IDG – SUAS
2311 – Programa Primeira Infância no SUAS
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2.142 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
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02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2.161 – Manuten. da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.01.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00, 01, 02, 14, 15, 19, 28, 29
4. DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
4.1– Da Contratante:
4.1.1 Receber os produtos conforme especificado no Edital do Pregão Presencial nº 0122019-PP.
4.1.2- Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
4.1.3- Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso;
4.1.4- Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
4.1.5- Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;
4.1.6- Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
4.1.7– Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que
forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.
4.1.8- Informar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e
exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
4.2

Da Contratada:

4.2.1- Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações contidas neste
Edital e anexos;
4.2.2 – Pelo não cumprimento deste item, o bem será tido como não entregue, aplicando-se
as sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento.
4.2.3 – Substituir, no prazo de 3 (três) dias qualquer bem que apresente defeito ou por
manuseio inadequado no transporte.
4.2.4 – Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos
não atenderem as condições do edital.
4.2.5 – Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso a substituição dos
produtos.
4.2.6 – Retirar o pedido de serviços e assinar a Ata nos prazos estipulados no edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
Av. Clériston Andrade, 815 – Centro
CEP 46.540-000 – Ibipitanga – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-06
Telefax: (77)3674-2202

4.2.7 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre
os produtos vendidos.
4.2.8- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado.
4.2.9 - Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;
4.2.10- Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados,
diretamente à Prefeitura Municipal de Ibipitanga ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo.
5. VIGÊNCIA CONTRATUAL
O fornecimento do objeto referente a esta licitação dar-se-á do dia da assinatura do contrato
até 31.12.2019.
A vigência poderá ser prorrogada com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O acompanhamento e a fiscalização do contrato, assim como a verificação e a conferência
do objeto desta licitação, constatando que está de acordo com o quanto solicitado, serão
realizados por servidor da Secretaria Municipal de Administração.
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