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Homologações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020

OBJETO: aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para
alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil,
Creches, EJA e Programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino de Salinas da
Margarida -BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços

HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, acatando o resultado
apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo
Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRONICO SRP N°
004/2020-SRP, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice
de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo,
HOMOLOGA o resultado da presente licitação para as empresas:
ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR, inscrito no CNPJ sob Nº 11.823.193/0001-05, localizado a Lot.
Descanso 18 ala e / Pedra do Descanso / Feira de Santana / Ba
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
ITEM
UND QUANT
MARCA
UNITARIO
Achocolatado em pó, a base de açúcar, cacau
em pó, lecitina de soja e aromatizantes. Cada
25g do produto deve conter 23g de carboidrato,
0g de gordura, 30mg de sódio, 120mcg de
vitamina A, 9mg de vitamina C; 0,21mg de
vitamina B1; 0,24mg de vitamina B2, além de
1
PCT
1.000
ITAMBÉ
R$
3,40
vitamina D e B6. Embalagem com 400 g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido e
atender as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. embalagem 400g enriquecido de
vitaminas e minerais.
ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de
99,3% de sacarose, aparencia homogenea, livre
de sujidades, parasitos e larvas, cor branca.
Embalagem de 01 kg.As seguintes informacoes
deverao
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do
ARCO
fabricante, marca do produto, endereco, peso,
2
KG
9.000
R$
2,15
VERDE
composicao, data de fabricacao ou lote. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricacao ou lote, impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS/INMETRO
BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR
COCO,
CLASSIFICAÇÃO
DOCE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
SEM PCT
17
3.000
PETYAN
R$
3,00
RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO
ALIMENTAÇÃO
HUMANA,
INGREDIENTES
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AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN,
PACOTE COM 400 GRAMAS.
CAFÉ, APRESENTAÇÃO PÓ, torrado e moído,
empacotado automaticamente (sem contato
manual). Embalagem com 250 g, contendo
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
de acordo com a Portaria 377/99 - Anvisa e selo
de pureza da Associação Brasileira da Indústria
do Café - ABIC e de acordo com Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
COLORÍFICO. Corante alimentício natural, a
base de urucum, sem sabor, sem aditivos,
Apresentação: Pó vermelho em embalagem de
100 gramas., com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquído, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
Cominho pct de 100g.Embalagem
contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo com
as normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
EXTRATO, de tomate, concentrado, sem
conservantes, com sementes selecionadas.
Ingredientes: Tomate, açúcar e sal, açúcar e de
5% de cloreto de sódio. O produto deve tá isento
de fermentação. Características: aspecto - massa
mole, cor vermelha e cheiro e sabor próprios. É
tolerado a adição de 1% de NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Embalagem com 350g, 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
sem
fermento.
Características: farinha de trigo tipo 1,de cor
branca, enriquecida com ferro e ácido fólico.
Cada 100g deve fornecer, no mínimo, 4,2 mg de
ferro e 150 mcg de ácido fólico. Não deverá
apresentar resíduos, bolor ou cheiro não
característico. Embalagem contendo 01 kg, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS
vigente.Material trigo integral,
apresentação pó, prazo de validade minimo 6
meses
FARINHA LÁCTEA. Ingredientes: farinha de trigo
torrada, açúcar, leite em pó integral, sal, mistura
minerovitamínica
(vitamina
C,
ferro,
niacinamida, vitamina E, ácido pantotênico,
vitaminas B6, B2, B1, A, ácido fólico e vitamina
12) e aroma de baunilha. Fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar
aspecto e cheiro característico, livre de sujidades
e substâncias nocivas. Cada 30g do produto
deve fornecer 22g de carboidratos; 3,8g de
proteínas; 1,9g de gorduras; 0,8g de fibras;
38mg de sódio; 88mg de cálcio; 1,8mg de ferro;
91mg de fósforo; 1,5micrograma de vitamina D;
35micrograma de ácido fólico; 8,9mg de vitamina
C; 133mg de vitamina A; 1,5mg de vitamina E.
Apresentação em lata com aproximadamente

PCT

5.000

R$

4,07

R$
20.350,00

LOSANGO

PCT

2.500

CUCO

R$

0,60

R$
1.500,00

PCT

1.600

CUCO

R$

0,75

R$
1.200,00

UND

7.200

COLONIAL

R$

1,66

R$
11.952,00

KG

3.500

SARANDI

R$

2,94

R$
10.290,00

UND

1.000

R$

8,45

R$
8.450,00

NESTLE
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400 gramas, indicando marca, procedência e
registro no Ministério da saúde. Validade mínima
6 meses.
Goiabada cremosa, balde de 5 kg.Obtido das
partes comestíveis desintegradas da goiaba, com
açúcar, contendo pectina e ajustador de PH.
R$
R$
Isento de sujidades, larvas e parasitos, com POTE
43
270
GOIA
6.998,40
25,92
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalados
em caixa de papelão reforçado. Validade mínima
de 12 meses a contar da data de entrega.
Macarrão tipo espaguete, com ovos, longo,
submetido
a
processo
de
secagem,
acondicionado
em
embalagem
própria,
transparente,
resistente,
que
garanta
a
R$
integridade do produto até o consumo. PCT
56
10.000
PETYAN
R$
1,89
18.900,00
Embalagens contendo dados de identificação,
procedência, informações nutricional, lote, data
de validade, quantidade do produto. A
embalagem deve conter 500 gr.
MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, TIPO 1,
PACOTE COM 500 G, em grão seco.
Apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
R$
62
PCT
2.000
CUCO
R$
1,70
a conservação em condições adequadas para o
3.400,00
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. Validade mínima de 06 meses
TOTALIZANDO: R$ 114.790,40 (cento e quatorze mil setecentos e noventa reais e quarenta centavos).
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME, inscrito no CNPJ. Sob no 17.501.328/0001-94 com sede no conjunto Urbis IV
nº 19, bairro, Nossa Senhora das Graças, CEP 44.574-305 Santo Antônio de Jesus BA.
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
VALOR
ITEM
UND QUANT
MARCA
UNITARIO
TOTAL
ALHO. In Natura. apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Apresentar grau normal de evolução do tamanho
e apresentados ao consumo em perfeito estado
de desenvolvimento do aroma, cor e sabor
R$
R$
próprios da variedade e espécie. Com ausência
3
KG
100
TOTAL
1.618,00
16,18
de sujidades, parasitos e larvas, ou qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência. de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Deverá ser estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência
AMEIXA, ESPÉCIE NACIONAL, de primeira, in
natura, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Deve apresentar:
casca firme, sem cortes, rachaduras ou
manchas. Apresentar grau normal de evolução
R$
4
KG
630
IN NATURA R$
8,41
do tamanho e apresentados ao consumo em
5.298,30
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor
e sabor próprios da variedade e espécie. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, ou
qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
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AMENDOIM
DESCASCADO
SUBGRUPO
SELECIONADO, TIPO 1. Acondicionados em
embalagens de 500g, resistentes, sem rasgos,
sujidades, mofos, insetos e bolores. Na
embalagem deve conter dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Validade
mínima de 06 meses.
AMIDO DE MILHOAspecto de pó fino, cor
branca, odor e sabor próprios. Deverá produzir
ligeira crepitação quando comprimido entre os
dedos. Não deverá apresentar resíduos, bolor ou
cheiro não característico. Embalagem deve estar
intacta. Prazo de validade: mínimo de 10 meses
a partir da data de entrega.. Embalagem com
500 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido e atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
ARROZ BRANCO classe longo fino, tipo 1, de
procedência nacional e de safra corrente. Isento
de mofo, de odores estranhos e de substâncias
nocivas. O produto não deve apresentar grãos
disformes (grãos queimados, pedras, cascas e
carunchos). Embalagem contendo 1 kg, de
plástico atóxico, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Prazo mínimo de
validade 6 meses.De Acordo com a resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas de
Padrões para Alimentos CNNPA, além da
rotulagem nutricional obrigatória
ARROZ INTEGRAL TIPO 1, rico em fibras.
Embalagens de fardo de 10kg contendo pacotes
de 1kg, integras, resistentes, sem rasgos,
sujidades, mofos, insetos e bolores. Na
embalagem deve conter dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Validade
mínima de 06 meses, a partir da data de entrega.
Arroz parboilizado - longo fino tipo 1, de
procedência nacional e de safra corrente. Isento
de mofo, de odores estranhos e de substâncias
nocivas. O produto não deve apresentar grãos
disformes (grãos queimados, pedras, cascas e
carunchos). Embalagem contendo 1 kg, de
plástico atóxico, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Prazo mínimo de
validade 6 meses.constituído de grãos inteiros
com no máximo 14% de umidade, isento de
sujidades,
materiais
estranhos,
toxinas,
parasitas e larvas, com rendimento após o
cocção de no mínimo 2,9 vezes.
AVEIA EM FLOCOS FINOS,100% natural, sem
aditivos ou conservantes. Embalagem contendo
no mínimo 200g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de

KG

100

DULAR

R$

4,29

R$
429,00

PCT

300

QUERO

R$

3,43

R$
1.029,00

KG

4.000

CASEIRO

R$

2,72

R$
10.880,00

KG

200

URBANO

R$

7,84

R$
1.568,00

KG

4.000

CASEIRO

R$

2,78

R$
11.120,00

PCT

300

DULAR

R$

4,00

R$
1.200,00
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fabricação, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
AZEITE OLIVA - Azeite de oliva, extra virgem,
óleo puro com características próprias e com
acidez máxima de 1%, Apresentação em
embalagem atóxica de 500 ml.com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade, de acordo com a
legislação vigente.
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER,
PACOTE
COM
PROTETOR
INTERNO,
EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. Embalagem
dupla com 400 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER
INTEGRAL,Deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, estar em perfeito
estado de conservação, isenta de matérias
terrosas,
parasitas
e
de
características
organolépticas anormais. Deverá ser composto
por Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico e /ou farinha de trigo
integral, gordura vegetal, farelo ou fibra de trigo,
açúcar invertido, extrato de malte, sal. Não
deverá conter leite ou soro de leite na
composição, entretanto, poderá conter traços de
leite. Sem gordura trans. Deverá conter no
mínimo 1,4g de fibra alimentar na porção de
30g. Embalagem dupla de polipropileno,
resistente, atóxica, lacrada, contendo de 400g.
BISCOITO,
SABOR
MAIZENA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
SEM
LACTOSE, TIPO BOLACHA,INGREDIENTES SEM
GORDURA TRANS.Embalagem contendo de 100
a 200g do produto, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
BISCOITO MAISENA, PACOTE COM 400 g.
Embalagem dupla com 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
BISCOITO DOCE MAISENA INTEGRAL Deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, estar em perfeito estado de conservação,
isenta de matérias terrosas, parasitas e de
características
organolépticas
anormais
composto por farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada zero trans, açúcar invertido,
estabilizante lecitina de soja. Embalagem dupla
de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada,
contendo de 400g.
Canela em pó pura pacote 10g Pct .De primeira.
Embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto deverá ter registro no Ministério da

R$
17,40

R$
870,00

UND

50

PCT

7.000

PREDILETO

R$

2,85

R$
19.950,00

PCT

200

PILAR

R$

4,70

R$
940,00

PCT

100

PREDILETO

R$

2,33

R$
233,00

PCT

7.000

PREDILETO

R$

3,08

R$
21.560,00

PCT

200

MARILAN

R$

3,50

R$
700,00

PCT

900

SAMMY

R$

1,32

R$
1.188,00

ANDORINHA
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Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CANJIQUINHA DE MILHO TIPO 1 PCT 500 G:
grupo misturada, subgrupo despeliculado.
Embalagem plástica atóxica, pacote com no
mínimo 500 g. A embalagem deve conter
informação nutricional, validade, lote de 04
(quatro) meses.
CEREAL
MATINAL
-MULTICEREAIS
TIPO
SUCRILIOS.Produto obtido a partir de cereais
integrais, farinha de arroz, xarope de glicose,
cacau em pó, óleo de palma, sal, xarope de
açúcar e aromatizantes. Apresentando em sua
composição minerais como cálcio e ferro, e
vitaminas B5, B3, B1, B2, B6 e ácido fólico e
antioxidante. No rótulo deverá constar a
denominação do produto de acordo com a sua
designação
e
classificação.
Rotulagem
Nutricional Obrigatória. Embalagem contendo
210g. Embalagem primária em saco plástico
transparente ou laminado. Reembalados em
caixas de papelão reforçadas. Validade: No
mínimo 12 (doze) meses a partir da data de
entrega.
CRAVO, da índia, de primeira. Embalagem 10G
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
ADOÇANTE,
ASPECTO
FÍSICO
LÍQUIDO,
INGREDIENTES ASPARTAME, dietético, liquido
a base de STÉVIA. Embalagem em frasco de
80ml, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.PRAZO VALIDADE 3 ANOS, TIPO
DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
BICO DOSADOR
ERVA-DOCE, de primeira. Sementes de ervadoce sem adição de corantes aromatizantes e
outros
aditivos.Embalagem
08G
com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
FEIJÃO BRANCO, tipo 1, tipo classe branco.
Embalagem contendo 500g do produto, com
identificação do fabricante, prazo de validade e
peso líquido, de acordo com as normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS. Validade mínima de
180 dias.
FEIJÃO, Tipo 1, classe carioca, novo, grãos
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou
parasitas e livre de umidade. Embalagem com 01
kg, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. Validade mínima de 180 dias.
FERMENTO, BIOLÓGICO, seco, instantâneo,
componentes Saccharomyces cerevisae e agente
reidratação. O produto deverá ser fabricado com
matérias-primas em perfeito estado sanitário,

PCT

500

DULAR

R$

1,88

R$
940,00

PCT

500

MARATÁ

R$

7,19

R$
3.595,00

PCT

500

SAMMY

R$

3,00

R$
1.500,00

UND

30

ADOÇYL

R$

3,92

R$
117,60

PCT

500

SAMMY

R$

1,20

R$
600,00

PCT

800

DULAR

R$

4,36

R$
3.488,00

PCT

4.000

NOBRE

R$

4,46

R$
17.840,00

PCT

100

FERMAPAN
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isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e
animais. O produto não deverá conter
substâncias estranhas à sua composição.
Características
sensoriais
(organolépticas):
Aspecto de cilindros de tamanhos variáveis; cor
variando do branco ao castanho claro; cheiro
próprio; sabor próprio. Não deverá possuir cheiro
de mofo e sabor amargo.Fermento, componentes
saccharomyces cerevisae e agente reidratação,
tipo biológico, variedades massa doce, aplicação
fermentação
longa/massas
salgadas
ou
semidoces.Embalagem: sache com 500g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com a Resolução 38/77
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA
FERMENTO - Fermento químico em pó:
Embalagem de 100g. Fermento químico usado
principalmente
para
bolos,
composto
basicamente dos seguintes compostos: amido de
milho
ou
fécula
de
mandioca,
fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de
cálcio e aromatizante. Validade de, no mínimo, 6
meses, a contar da data de entrega na unidade
requisitante. A embalagem deve estar intacta e
bem vedada e deve constar os dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a Resolução 38/77 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA
FIGADO BOVINO - Carne bovina (Fígado) Apresentando em peças inteiras, Congelado,
Aspecto brilhante avermelhado escuro, Sabor e
Cheiro característicos, Isento de manchas
esverdeadas. Validade Mínima de 30 dias,
Registro no SIE ou SIF Impresso em Embalagem
a vácuo em plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, código de barras, data de
embalagem, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99. Deve estar congelado e ser entregue
em transporte refrigerado.Kg.
CONDIMENTO,Condimento, apresentação, seco
em folhas, materia- prima louro, aspecto fisico
folhas secas.Embalagem contendo 4g, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido, de acordo com
a Resolução 12/78 da Comissão Nacional e
Padrões para alimentos – CNNPA.
Farinha de milho,grão amarelo, tipo fubá,
caracteristicas adicional transgenico, ingrediente
adicional fortificada com ferro e ácido
fólico.Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, de acordo
com Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.

PCT

300

ITAQUARA

R$

3,38

R$
1.014,00

KG

2.500

FRIBOI

R$

7,88

R$
19.700,00

PCT

300

SAMMY

R$

1,72

R$
516,00

PCT

820

IORK

R$

2,25
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1.845,00
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IOGURTE cremoso com polpa de frutas. Sabores
variados. Embalagem contendo 120g do produto,
com indicação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Deve ser
entregue em transporte refrigerado.
Iogurte light, 0% de gordura, sem adição de
açúcar, sem glúten, sabor morango, enriquecido
com vitamina a e c, fornecido em embalagem
com 170g. Com sif. Data de validade mínima de
15 (quinze) dias após a entrega.IOGURTE
NATURAL, ZERO AÇÚCAR E ZERO GORDURA.
COMPONETES COM POLPA OU PEDAÇOS DE
FRUTA. De 1ª qualidade, desnatado com polpa
de fruta, sem adição de açúcar, sabor morango.
Ingredientes:
Leite
desnatado
e/ou
leite
desnatado reconstituído, soro de leite e/ou soro
de leite reconstituído, permeado de soro de leite
em pó, preparado de morango Embalagem
contendo 170g do produto. Deverá constar na
embalagem do produto, tabela de Informações
Nutricionais, data de fabricação e prazo de
validade. Validade mínima de 30 dias a contar
da data de entrega. Produto deverá estar
resfriado no momento da entrega. DEVE SER
ENTREGUE EM TRANSPORTE REFRIGERADO.
IOGURTE
NATURAL,
TEOR
GORDURA
INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES
COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, TIPO
RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE. De primeira
qualidade, parcialmente desnatado com polpa de
morango, coco, abacaxi, frutas vermelhas ou
tangerina, rico em nutrientes. Embalagem
contendo 170g. Deverá constar na embalagem do
produto, tabela de Informações Nutricionais,
data de fabricação e prazo de validade. Validade
mínima de 30 dias a contar da data de entrega e
estar resfriado no momento da entrega. Conter o
número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
DEVE SER ENTREGUE EM TRANSPORTE
REFRIGERADO.
LEGUME IN NATURA, TIPO GENGIBRE,
ESPÉCIE
COMUM.
De
primeira,
fresco,
compacto e firme, isento material terroso e
umidade externa anormal, tamanho, cor e
conformação uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, isento de danos físicos ou
mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionado em saco plástico, pesando
aproximadamente 3oo gramas cada maço, e suas
condições deverão estar de acordo com a
Resolução RDC 276/05 ANVISA.
Leite Condensado, Embalagem Contendo 395g
do produto, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido de
acordo com as normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
LEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL, ,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
INFANTIL,
ISENTO DE LACTOSE,aspecto físico pó,
embalagem com 400g, composição sacarose,
vitaminas e minerais, sabor natural. Na

UND

15.470

JAMANE

R$

0,53

R$
8.199,10

UND

100

NESTLE

R$

3,08

R$
308,00

UND

100

NESTLE

R$

2,25

R$
225,00

KG

10

IN NATURA

R$

4,06

R$
40,60

UND

500

MARAJOARA

R$

3,80

R$
1.900,00

UND
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SOY
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embalagem deve conter dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Validade
mínima de 06 meses
LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR
GORDURA
INTEGRAL,SOLUBILIDADE
INSTANTÂNEO,
TIPO
RESTRIÇÃO
ZERO
LACTOSE.Embalagem com 300g a 400g. deverá
ser composto de leite integral, enzima lactase,
vitaminas A, C, D e E, emulsificante lecitina de
soja. Não Contém Glúten. Com dados de UND
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde e/ou Ministério da
Agricultura
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO,
acondicionado em lata ou sache com peso
liquido de 200 g adicionado de vitamina A e D.
Embalagem
contendo
informações
dos
ingredientes, composição nutricional, data de UND
fabricação prazo de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde
Leite, embalagem tetrapack de 1litro, uht,
integral, mínimo de 120 dias, ambiente seco e
arejado, líquido pasteurizado, longa vida.
Embalagem: tetra pack com 01 litro, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, LITRO
prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. O
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA,
BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO
INTEGRAL,
APRESENTAÇÃO
ESPAGUETE.Produto de 1ª qualidade, rico em
fibras, elaborada com farinha de trigo integral e
isenta de colesterol e aditivos. Acondicionados
em embalagens de 500g, resistentes, sem rasgos, PCT
sujidades, mofos, insetos e bolores. Na
embalagem deve conter dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Validade
mínima de 06 meses.
Massa para sopa com ovos., tipo ARGOLINHA,
isento de parasitas e larvas, sem adição de
corantes.
Apresentação
em
pacote
de
500gramas. com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de PCT
fabricação, prazo de validade, de acordo com
Normas e/ou Resoluções
vigentes da
Anvisa/MS. Prazo de validade mínimo de 6
meses a partir data de entrega.
MILHO, branco PARA MUNGUZÁ. Tipo 1, classe
branca, subgrupo despeliculada, de acordo com
PCT
a Portaria nº 109, de 24/02/1989. O produto
deve ser proveniente de matérias primas sãs,

400

NESTLE

R$

9,58

R$
3.832,00

100

MERILU

R$

5,20

R$
520,00

500

VALE
DOURADO

R$

3,50

R$
1.750,00

100

PETYAN

R$

2,50

R$
250,00

4.000

BAHIA

R$

2,52

R$
10.080,00

800

DULAR

R$

2,75
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2.200,00
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limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
de detritos animais ou vegetais. Características
sensoriais (organolépticas): aspecto de grãos, cor
branca, odor e sabor próprios. Não deve
apresentar cheiro de mofo. Embalagem com 500
g, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, de acordo com Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. pacote com
500g.
Flocos de milho, pct com 500g, tipo
milharina.Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, validade, e de acordo com
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO,
CLASSE A,OVO tipo extra, classe A branco, sem
rachaduras, tamanho médio, com peso de
aproximadamente 60g, Embalagem em lâminas
de papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos
ou divisórios celulares para 30 unidades, com
certificação. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido mínimo de 720 g e de acordo com
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS
ou Ministério da Agricultura.
PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA
TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA
E ÁGU A, PESO 50 G tamanho uniforme,
composto por farinha de trigo especial, água, sal
e fermento químico. Não deve apresentar
queimaduras e sua coloração deve mostrar
tonalidades regulares. O miolo deve ser leve com
porosidade regular e coloração clara e uniforme.
Não apresentar odor de fermentação e de
fumaça. A farinha de trigo empregada na
confecção do pão deverá conter para cada 100g
de farinha de trigo 4,2 miligramas de ferro e 150
miligramas de ácido fólico. O pão deverá ser
fabricado no dia da entrega e não deve estar
amassado. Embalado em plástica estéril e
descartável. Embalado e lacrado dentro das
normas da ANVISA. A embalagem secundária
deve ser caixa plástica própria para esse fim.
PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
TIPO DE FORMA, INGREDIENTES ADICIONAIS
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SEM GORDURA.
APRESENTAÇÃO FATIADO. Elaborado com
farinha de trigo integral, bem acondicionado,
assado ao ponto. No seu rótulo deverá conter
informação nutricional por porção, sobre glúten,
ingredientes, data de fabricação, validade e lote.
Embalagem contendo 380g.
PÃO PARA HOT DOG – pão, tipo doce.
Ingredientes: farinha de trigo, fermento, sal,
açúcar, margarina e água. Peso 50g. Embalado
em plástica estéril e descartável Embalado e
lacrado dentro das normas da ANVISA.
CARNE DE AVE IN NATURA - CARNE DE AVE IN

PCT
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R$
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R$
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4.000
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R$

3,62
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60.000
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R$
200,00

UND

16.500
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NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE
PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
CONGELADO(A),
PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO. A
carne deve ser de boa qualidade, apresentar-se
com aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminante
que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração.
Embalagem
em
filme
PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99. Deve estar congelado e ser
entregue em transporte refrigerado.
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,
FATIADO.Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE
MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO, de boa
procedência e qualidade. A embalagem deve
estar intacta, bem vedada e deve constar: data
de fabricação, data de validade, informação
nutricional, ingredientes e registro do órgão
competente. Embalagem contendo até 1kg do
produto.
SAL
IODADO
REFINADO,com
granulação
uniforme e com cristais brancos, com no mínimo
98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais
de iodo de no mínimo 10mg e no máximo 15mg
por quilo. Embalagem contendo 01 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou
registro no Ministério da Agricultura
SALSICHA, para hot dog, em conserva.
Embalagem em filme PVC transparente,
contendo 3kg do produto, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº
304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99. Deve
estar congelado e ser entregue em transporte
refrigerado.
Suplemento ou complemento alimentar em
pó,rico em energia, vitaminas e minerais. Isento
de lactose, glúten, colesterol e gordura trans.
Contendo ômega 6, ômega 3, ferro, zinco,
selênio, colina, carnitina, taurina e inositol.
Contendo em média 495kcal e 11g de proteína
por porção de 100g. Embalagem contedo 400g
do produto, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções

27.000,00
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R$
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1.000
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1.000
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R$

1,38
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vigentes da Anvisa/MS. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Uva, rubi, nacional, de primeira, fresca,
tamanho e coloração uniformes; devendo ser
bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e
R$
83
KG
1.000
IN NATURA
R$
5,21
firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos
5.210,00
do manuseio e transporte; acondicionada em
caixa de madeira.
TOTALIZANDO: R$ 296.672,40 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta
centavos)
SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME , INSCRITO NO CNPJ: 12.982.763/0001-64, Localizada a Rua Mario
Augusto Teixeira de Freitas, 2A - Centro CEP43900-000 São Francisco do Conde - BAHIA
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
VALOR
ITEM
UND QUANT
MARCA
UNITARIO
TOTAL
CARNE BOVINA IN NATURA bovina de primeira
qualidade, tipo CRUZ MACHADO, sem osso, em
adequada conservação. A carne deve ser de boa
qualidade, apresentar-se com aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres
de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. A carne deve ser congelada,
embalada à vácuo, em
saco plástico de
R$
R$
22
KG
5.000
IPE
polietileno, com peso entre 1 e 2kg. Embalagem
90.050,00
18,01
em saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, frigorífico de origem,
marca do fabricante, data de embalagem, prazo
de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99. Deve estar congelado e ser entregue
em transporte refrigerado.
Carne bovina moída, peça Acém de primeira
qualidade, congelada. Característica: A carne
deve ser de boa qualidade, apresentar-se com
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. A carne
deve ser congelada, embalada à vácuo, em saco
R$
R$
plástico de polietileno contendo 500g cada, com
23
KG
3.000
BOA CARNE
39.990,00
13,33
rotulagem especificando peso, tipo de carne,
data de fabricação, data de validade, frigorífico
de origem, marca do fabricante, data de
embalagem, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de
22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de 19/05/99. Deve estar
congelado e ser entregue em transporte
refrigerado.
COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM
TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM
FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1
R$
28
KG
6.000
GRANJEIRO R$
7,89
KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO.
47.340,00
COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO,congelado
com cerca de 195 a 200g cada, com adição de
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água de no máximo 6%, aspecto próprio não
amolecido e nem pegajoso, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem em saco de polietileno transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento
do consumo. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99. Deve estar congelado e ser
entregue em transporte refrigerado.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, com teor de matéria
gorda, mínimo de 26%; envasado em recipientes
hermético, em saco aluminizado, pesando 200
gramas, enriquecido com ferro e vitaminas A, C e
D, Cada 26g do produto deve conter 9,6g de
carboidrato, 6,7g de proteínas, 7,1g de gorduras
totais, 91mg de sódio, 239mg de cálcio, 4,2mg de
ferro, 1,5mg de vitamina D, 14mg de vitamina C
e 180mcg de vitamina A. Embalagem contendo
200gramas, enriquecido com vitamina A e D,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.validade
mínima 10 meses a contar da data da entrega; e
suas condições deverão estar de acordo com a
portaria ma-369, de 04/09/97. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações
nutricionais, número de lote, , quantidade do
produto.
MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEOS
VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR SEM
SAL, ESTABILIZANTE ÁCIDOS GRAXOS E
LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO
CÍTRICO,
CONSERVANTE
SORBATO
DE
POTÁSSIO.. Embalagem: pote com 500g, com
teor de lipídios a partir de 60%. Aspecto, sabor,
cor, odor peculiares aos mesmos e deverá estra
isenta de ranço e outras características
indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso
resistente, apresentando vedação adequada e
com identificação do produto, identificação de
fabricante, data de fabricação, validade, e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Os
potes
devem
ser
hermeticamente fechados, acondicionados em
caixa de papelão, resfriado até 16°C. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Óleo de soja vegetal comestível, matéria-prima
soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado,
embalagem com 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido, e de acordo com

UND

27.000

ITAMBÉ

R$

4,39

R$
118.530,00

UND

4.000

QUALY

R$

3,48

R$
13.920,00

UND

1.500

SOYA

R$

4,22

R$
6.330,00
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as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
PEIXE IN NATURA, VARIEDADE CORVINA, TIPO
CORTE POSTA, APRESENTAÇÃO SEM PELE,
ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A).
Embalado em filme PVC transparente ou em
saco
plástico
transparente,
contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
R$
KG
3.000
LUZITANIA
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
17,74
acordo com as portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145
de 22/04/98. Da Resolução da ANVISA nº105 de
19/05/99. Deve estar congelado e ser entregue
em transporte refrigerado.
Polpa de fruta sabor acerola, selecionada, isenta
de contaminação. Em embalagem de 1 Kg deve
conter a validade de no mínimo 06 meses a 01
ano, com os registros obrigatórios do ministério
KG
2.000
GUTTI
R$
4,34
competente. Deverá ser transportado em carro
refrigerado ou caixas de isopor conforme
legislação vigente da Secretaria da Saúde de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Polpa de fruta, natural, sabor cajá, com no
mínimo 01 Kg, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de
validade. O produto deverá ter registro no
KG
2.000
GUTTI
R$
6,99
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.Deve estar congelado e ser entregue em
transporte refrigerado.
FLOCOS DE ARROZ, PRODUTO A BASE DE
ARROZ PRÉ-COZIDO C/ 400G SIMILAR AO
MUCILON.Cada 21g do produto deve conter 18g
de carboidrato; 1,1g de proteína; 0g de gordura;
35mg de sódio; 51mg de cálcio; 6,6mg de ferro;
PCT
1.000
NESTLE
R$
8,20
3mg de zindo; 40mg de fósforo; além de
vitaminas A, C, E, D, B1, B6, niacina e ácido
pantotênico. Apresentação em lata
com
aproximadamente 400 gramas, indicando marca,
procedência e registro no Ministério da saúde.
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA,cor clara.
Embalagem com 500g COMPOSIÇÃO BÁSICA
PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO
30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO
PCT
3.000
SORA
R$
3,26
FÍSICO
DESIDRATADA,
com
dados
de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
TOTALIZANDO: R$ 410.020,00 (quatrocentos e dez mil e vinte reais)
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R$
53.220,00

R$
8.680,00

R$
13.980,00

R$
8.200,00

R$
9.780,00

DELICIA POLPA DE FRUTAS EIRELI , INSCRITO NO CNPJ: 02.283.827/0001-85, localizado a R SANTO ANTONIO
DA CEASA , 05, CEASA, SALVADOR – BA.
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
VALOR
ITEM
UND QUANT
MARCA
UNITARIO
TOTAL
Polpa de fruta, natural, sabor abacaxi, com no
DELICIA
mínimo 01 Kg, embalagem com identificação do
POLPA DE
produto, marca do fabricante e prazo de
FRUTAS R$
validade. O produto deverá ter registro no
70
KG
2.000 EIRELI
R$
4,01
8.020,00
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.Deve estar congelado e ser entregue em
transporte refrigerado.
Polpa de fruta sabor goiaba, selecionada, isenta
DELICIA
R$
de contaminação. Em embalagem 1 Kg deve
73
KG
2.000 POLPA DE
R$
3,97
7.940,00
FRUTAS conter a validade de no mínimo 06 meses a 01
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ano, com os registros obrigatórios do ministério
EIRELI
competente. Deverá ser transportado em carro
refrigerado ou caixas de isopor conforme
legislação vigente da Secretaria da Saúde de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
POLPA de frutas, natural, SABOR MANGA.
DELICIA
Embalagem com 1kg contendo identificação do
POLPA DE
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
FRUTAS de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
EIRELI
KG
2.000
R$
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Deve estar
congelado e ser entregue em transporte
refrigerado.
POLPA
DE
FRUTA,
CONCENTRADO,
DELICIA
CONGELADO DE 1ª QUALIDADE, SABOR
POLPA DE
UMBU,
Embalagem
com
1kg
contendo
FRUTAS identificação do produto, marca do fabricante,
EIRELI
prazo de validade, de acordo com a Resolução
KG
2.000
R$
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Deve estar congelado e ser entregue em
transporte refrigerado.
TOTALIZANDO: R$ 30.460,00 (trinta mil quatrocentos e sessenta reais)

3,60

R$
7.200,00

3,65

R$
7.300,00

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOZA, inscrito no CNPJ: 26.191.736/0001-88, localizado a
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 135-B, BAIRRO SÃO BENEDITO
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
VALOR
ITEM
UND QUANT
MARCA
UNITARIO
TOTAL
Feijão fradinho tipo 1 novo, grão inteiro, aspecto
brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, pedras
R$
ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre
37
KG
1.500
RICO
R$
4,79
de umidade; em pacotes de 1Kg, acondicionados
7.185,00
em fardos de 30kg; data de fabricação e prazo de
validade
LEITE DE COCO,tradicional. Características:
em 15g do produto deverá conter até 3g de
gordura e 2,7g de gordura saturada. Embalagem
R$
com 500 ml, com dados de identificação do UND
49
1.500
PREDILETO R$
2,36
3.540,00
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
MAÇÃ, ESPÉCIE FUJI, Fruta de primeira
qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
tamanho, cor e conformação uniforme, pesando
entre 100 - 130g. Fruta bem desenvolvida e
madura. A casca deve estar livre
de
rachaduras,
perfurações
e
apodrecidas.
R$
55
KG
5.000 cooperserra
R$
4,58
Acondicionadas em caixas de papelão, contendo
22.900,00
identificação do produto e marca. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, ou qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
TOTALIZANDO: R$ 33.625,00 (trinta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais).

Ficam convocados os adjudicatários do objeto desta Licitação, a apresentar os
veículos que serão utilizados para a execução dos serviços objeto desta licitação,
para vistoria das secretarias solicitantes no prazo de 05 (cinco) dias, conforme
previsto no termo de referência anexo I ao edital.
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Após a realização da vistoria, deverão comparecer no Setor de Contratos da
Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Salinas da Margarida, 23 de março de 2020.

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito
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