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MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM- BA 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 - SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 037/2022 

 
O Pregoeiro do município de ITAGIMIRIM, designado pelo Decreto Municipal Nº. 020, de 10 de 
fevereiro de 2022, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que será regido, pelo Decreto 
nº 10.024/2019   e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, 
a Lei 8.666/93, com suas alterações, Lei Complementar 123/06 e alterações, além das demais 
exigências deste Edital. 
 
 Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública 
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico do Banco do Brasil – www.licitacoes-
e.com.br.  

 

DATA: 29/03/2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 08:30HS 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br. Nº. 926389/2022 
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA 

ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), de acordo com as quantidades e 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo III. 
 
1.2. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 
 
Anexo I: Termo de Referência 
Anexo II: Minuta de Contrato 
Anexo III: Modelo de Proposta de preços  
Anexo IV: Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação 
Anexo V: Modelo de Declaração de não empregar menor 
Anexo VI: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
 
2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
2.1. Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer Licitante 
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, no horário de 
08h00min às 14h00min. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
javascript:
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2.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital 
(Departamento Jurídico), decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

 
2.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da 
proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame. 
 
1. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail 
licitacoes@itagimirim.ba.gov.br;. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo 
Pregoeiro através do site www.licitacoes-e.com.br, ficando todos os Licitantes obrigados a 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que: 
 
4.1.1. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 
exigida para habilitação, constante do item 11 deste Edital, e estiverem devidamente no 
Sistema de Licitações eletrônicas do BANCO DO BRASIL, através do site www.licitacoes-
e.com.br e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 
 
4.1.2. Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
4.1.3. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública 
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam 
punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal. 
 
4.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do 
Termo de Referência no Anexo II do presente Edital.  

 
4.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 
 
4.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
4.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
4.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma 

mailto:licitacoes@itagimirim.ba.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão 
levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador. 
 
4.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), 
ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou 
financeiramente a outra empresa. 
 
4.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para participar 
deste processo licitatório. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 
5.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada 
para início da sessão pública via Internet. 
 
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br.  

 
5.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 
exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
5.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do Sistema ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor total de cada 
LOTE a ser cotado, a partir da data da liberação do Edital no site www.licitacoes-e.com.br, 
17/03/2022 até o horário limite de início da Sessão Pública, ou seja, até às 08h30mm do dia 
29/03/2022, horário Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este 
período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços. 
 
 

6.1.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com a proposta contendo a descrição do objeto ofertado e o 

preço, os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário 

estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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6.1.2. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua 
proposta de preços, nos termos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do 
certame pelo Pregoeiro na proposta de preço (proposta cadastrada no sistema). 
 
6.2. Considerando que o acesso ao sistema dar-se-á por login e senhas próprias e individuais 
a cada participante, a Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de 
preços e lances inseridos em sessão pública, ainda que realizadas por procuradores. 
 
6.3 A licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006 e 
alterações, deverá declarar que atende os requisitos do art. 3º, no ato de envio de sua 
proposta, em campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na 
referida Lei. 

 

6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
6.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 
 
6.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e em 
caso de discordância existente entre as especificações deste objeto e as especificações 
constantes no Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas. 
 
6.6. Das propostas identificadas: Na proposta de preços inicial e final, identificadas, 
deverão constar, pelo menos, as seguintes condições, conforme modelo constante do 
Anexo III: 
a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu 
representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta corrente 
e praça de pagamento; 
b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 
c) preço total de cada item/lote, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, 
conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e por 
extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas 
decimais, INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES, considerando as quantidades constantes no 
Termo de Referência - Anexo II do presente Edital. 
d) no preço ofertado deverão estar incluídos todos as despesas que os compõe, tais como as 

despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 
6.6.1. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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6.7. O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de 
lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis, informando de tal fato ao licitante desclassificado. 

6.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeira e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

7. DA SESSÃO PÚBLICA 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

7.2.2.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

7.2.3.  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a 

Pregoeira e os licitantes. 

 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  
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a) O lance deverá ser ofertado pelo valor total do LOTE  

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior  ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser     R$ 10,00. (Dez reais). 

8.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 

respectivos lances.  

8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“Aberto e Fechado”, conforme art. 33 do Decreto Federal 10.024/2019, e terá duração 

de 15 (quinze) minutos.  

8.8. Encerrado o prazo previsto no subitem 8.7, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

8.9. Encerrado o prazo de que trata o subitem 8.8, o sistema abrirá a oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% 

(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 

(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.10 Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 

8.9., os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) 

minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.  

8.11. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 8.8 e 8.9, o sistema ordenará 

os lances em ordem crescente de vantajosidade.  

8.12. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 8.9 e 

8.10, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo 

de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após 

esta etapa, o disposto no subitem 8.12. 
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8.13. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 

atenda às exigências para habilitação, a Pregoeira poderá, mediante justificativa, 

admitir o reinício da etapa fechada. 

8.14. No caso de desconexão com a pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retomando a pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

  
9. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO. 

 

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado pela Administração. 

9.1.1. O pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

9.1.1.1.  A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

9.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via 

e-mail, no prazo máximo de 5. (cinco.) dias sob pena de não aceitação da proposta. 
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9.4.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 

Pregoeiro. 

9.4.1.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

9.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

9.8. Nos LOTES não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9.10. A proposta de preços reformulada, atualizada com o último lance deverá ser 
enviada no prazo de 24 horas a partir da arrematação do lote no sistema, sob pena de 
desclassificação. 
9.10.1. No caso de indisponibilidade do sistema (sendo assim ela comprovada pelo 
licitante), em que após prazo citado, sem que a empresa vencedora tenha conseguido 
inserir sua proposta, esta terá mais 60 (sessenta) minutos via e-mail no 
licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, onde constem as especificações técnicas dos mesmos, 
conforme item 7.5, alínea “g” do Edital. 

9.10.2. No caso do item anterior, sendo enviada via email, assim que o sistema estiver 
disponível, o pregoeiro deverá lançar a proposta enviada, para conhecimento dos demais 
licitantes, na pasta (aba) listar documentos. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

mailto:licitacoes@itagimirim.ba.gov.br
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10.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR VALOR POR 
LOTE, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no Edital. 
 
10.2. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de 
preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste 
caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser 
designada para a qual todos os Licitantes serão convocados. O presente item, não é aplicável 
no caso do empate técnico disposto no item 9.5. deste Edital. 
 
10.3. Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor para cada LOTE. 
 
10.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para 
o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o 
comprador e nem firam os direitos dos demais Licitantes. 
10.4.1. Em caso de dúvidas ou inconsistências sanáveis, na apresentação das propostas ou 
dos documentos de habilitação, caberá ao pregoeiro efetuar as devidas diligências, para 

suprir omissões ou erros, desde que não impliquem na alteração das propostas ou documentos 
que devam constar originalmente no certame, para complementação e verificação das 
informações, a fim da manutenção do menor preço. 
 
10.4.2. Tratando-se de erros ou omissões insanáveis, caberá ao pregoeiro, quando convocar o 
remanescente na ordem de classificação, reabrir a etapa de negociações, para obtenção de 
melhor preço. 
 
10.5. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Município, afixado 
no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM e no site www.licitacoes-

e.com.br. 
 
10.6 Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas o Pregoeiro convocará todas 
as licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas propostas escoimadas 
das causas que motivaram a desclassificação. 
 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas devem apresentar os documentos 
elencados no item 11.2 que serão analisados pelo Pregoeiro e atender ainda as seguintes 
condições: 
 
11.1.1. Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam 
a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo IV 
deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante, com o 
número da identidade do declarante. 
11.1.2. DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE 
PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO 
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER 
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TRABALHO, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do 
Anexo V deste Edital; 

 
11.2. Para efeito de habilitação, o Pregoeiro fará análise dos documentos abaixo relacionados. 
 
11.2.1. A Habilitação Jurídica sera comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 
f) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
11.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  
c.1) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria 
da Fazenda Nacional; 

e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF. 

f) Certidão de regularidade junto ao Ministério do Trabalho – CNDT (Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas; 

g) Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa.  
h) A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 
 

11.2.3. A Qualificação Econômico-financeira A Qualificação Econômico-Financeira será 
comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data da apresentação da proposta. 

 
a.1) O balanço patrimonial deve conter indicação do nº do Livro Diário do qual foi 
extraído, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 
encontram os lançamentos. Deve ser apresentado com os respectivos termos de 
abertura e encerramento e estar assinado pelo Contabilista registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e pelo Titular ou Representante legal da empresa. 

  
a.2)A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez 
Geral  (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser 
maiores que 1,00, e resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/PASSIVO 
CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
SG =ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
LC = ATIVO CIRCULANTE /PASSIVO CIRCULANTE  

 
a.2.1) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente 
aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. 

 
a.3) As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do SIMPLES 
também estão obrigadas a apresentar o balanço patrimonial. 
 
a.4) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital SPED 
submetida à IN DREI nº 11 de 05.12.2013, deverão apresentar:  

 
a.4.1.) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador (impresso do arquivo 

SPED Contábil);  
a.4.2.) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contábil);  
a.4.3) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPED contábil);  
a.4.4) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil);  
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a.4.5) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil);  
 

a.5) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer 
dos índices referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor 
do patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na 
forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93; 
 
a.6) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade. 

 
b) Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

11.2.4. A Qualificação técnica: A Qualificação técnica será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa Licitante forneceu objeto 
compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação. 
(modelo constante do Anexo VI deste Edital)  
 
b) Alvará ou Licença de Funcionamento, emitido pelo órgão sanitário da sede da 
proponente; 

 
c) Declaração que atende as normas da ANVISA para comercialização e transporte de 
gêneros alimentícios; 

 
d) Declaração de que dispõe de condições de transporte de alimentos adequado ás 
normas sanitárias, inclusive com dispositivo refrigerado e de controle de temperatura, 
neste caso para os lotes que possuem alimentos perecíveis; 
 

e) Registro junto aos órgãos competentes, SIF, SEI e/OU SIM, para os lotes/itens de 
orgiem animal;  
 
11.3. A Licitante que for arrematante de algum LOTE do presente Edital, terá que estar com 
todos os documentos de habilitação e proposta de preço inicial cadastrada no sistema salvo 
indisponibilidade do sistema (sendo assim ela comprovada pelo licitante), em que 
ultrapassadas 24horas, terá o licitante vencedor o mesmo prazo para enviar os 
documentos pelo e-mail licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, os documentos necessários 
para habilitação. 
 
11.3.1. No caso de envio via email, o pregoeiro deverá lançar no sistema os documentos 
enviados, para conhecimento dos demais licitantes. 
 

mailto:licitacoes@itagimirim.ba.gov.br
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11.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
11.5. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da 
Licitante. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora, em 
campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
12.1.1 Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 
03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
12.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.4. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade 
Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto. 
 
12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a 

contratação. 
 
12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM, localizada à Rua 
São João, 01 - centro – CEP 45850-000 – ITAGIMIRIM- BA, no horário de 08h00min às 

12h00min. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que 
não houver recurso. 
 
13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo Pregoeiro. 
 
13.3. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, deverá ser submetido à 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro. 
 
14. DO PAGAMENTO 
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14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 30 
(trinta) dias corridos, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante 

a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, quantidades, 
preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de 
recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais. 
14.2. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 
 
14.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções 
necessárias, não respondendo ao comprador por quaisquer encargos resultantes 
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos recursos 
orçamentários vigentes, quando das respectivas contratações, nos seguintes termos: 
 
 
UNIDADE:  xxxxxx xxxxxxxxxx 

PROGRAMA:  xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ELEMENTO:  xxxxxx xxxxxxxxxx  

FONTE:  xxxxxx 

 
16. DO TERMO DE CONTRATO 

 
16.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será lavrado, com a 
empresa adjudicatária, contrato com vigência de 10 (dez) meses corridos ou até o 
final do exercício, conforme modelo do Anexo I, a contar da data de sua assinatura, 

admitida a prorrogação nos termos do § 1º do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
16.2. A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.   
 
16.3. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou 
recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, 
decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da 
Lei nº. 10.520/02, e ao comprador convocará outra Licitante classificada e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis observados o disposto no artigo 7º da mesma lei. 
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16.4. Como condição para celebração do Contrato, a empresa adjudicatária deverá 
manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
16.5. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado 
como Representante que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de 
serviço, para fins de pagamento.  
 
16.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços de preços da 
empresa adjudicatária, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, 
independentemente de transcrição. 
 
16.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções de que tratam os artigos 86 a 88 
da Lei Federal n.º 8.666/93, além da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da 
fatura, por dia em que, sem justa causa, a CONTRATADA não cumprir as obrigações 
assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão Eletrônico, 
até o máximo de 10 (dez) dias corridos, quando, então incidirá em outras 
cominações legais. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a 
empresa adjudicatária às seguintes sanções, quando for o caso: 

I. Advertência; 
II. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento 

de contratar com o comprador por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

III. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
 
17.2. Fica facultada a defesa prévia da empresa adjudicatária, em qualquer caso de 
aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do 
ato. 
 
17.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de 
caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da empresa adjudicatária 
devidamente comprovada perante o comprador. 
 
17.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no 
Termo de Contrato, parte integrante deste Edital. 
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18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
18.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório 
e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. 
 
19. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA E DO 
RECEBIMENO DOS ITENS LICITADOS  

 
19.1. O Material deverá ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridas, 
a partir da assinatura do contrato, diretamente na solicitação de compra no horário das 
8h00mm às 12h00mm e das 14h00mm às 17h00mm, na Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
19.2. O Material deverá ser entregue rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 
implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 
19.3. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico. 
 
19.4. O Material será recebido pela pessoa indicada na solicitação de compra deste 
Município, que terá, juntamente com o Requisitante, a incumbência de, dentre outras 
atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos Equipamentos entregues. 
 
19.4.1. Não aceito do(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, 
para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 
05 (cinco) dias úteis, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o 

efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia 
adquirir. 
 
19.1. A execução dos serviços ocorrerá durante todo o período letivo, devidamente 
acompanhada pela Secretaria Municipal de Educaçao, observadas as condições descritas 
no Termo de Referência e Minuta do Contrato. 
 
19.2. A fiscalização dos serviços ficará a cargo de servidor especialmente designado para 
tal fim. 
 
19.3. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização do objeto 
da licitação. 
 
19.4. A contratante poderá rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com as 
especificações, sem ônus para a Administração Pública. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse do contratante, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada 
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por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante 
tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 18, do Decreto nº. 
3.555/2000. 
 
20.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços. 
 
20.3. Ao Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a 
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo 
desde a realização da sessão pública. 
 
20.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.5. Após apresentação da proposta de preços de preços não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto 
pelo comprador.  
 
20.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, não 
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta 
de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município, e será encaminhado para que seja descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 
 
20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente 
normais. 
 
20.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
da Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão 
da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico. 
 
20.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o 
lance é considerado proposta de preços. 
 
20.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse do 
comprador, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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20.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
20.14. O Edital e seus Anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da Internet no 
site, poderão também ser obtidos com o comprador, localizado na Rua São João, 01 centro – 
CEP 45850-000 – ITAGIMIRIM- BA, no horário de 8h00mm às 12h00mm. 
 
20.15. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão 
ser obtidas pelo telefone (73) 3289-2140 e fax (73) 3289-2140 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAGIMIRIM- BA ou e-mail licitacoes@itagimirim.ba.gov.br;  
 
20.16. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento 
licitatório será o da Comarca de Eunápolis – BA, sendo desconsiderando quaisquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
ITAGIMIRIM– BA, 17 DE MARÇO DE 2022. 

 
 
 

____________________________________________________ 

André Luiz De Oliveira Souza Júnior 

Presidente da COPEL 

 
 
 

____________________________________________________ 
Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira 

Prefeito 
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ANEXO I 
PREGÃO ELETRÔNICO XX/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2022 
 

O Município de ITAGIMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ 
nº. 13.634.969/0001-66, situada à Rua São João, 01 – ITAGIMIRIM - BA, neste ato 
representado pela sua Prefeito Municipal Sr. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE 
OLIVEIRA, portadora da carteira de identidade RG n° xxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF 
sob o n° xxxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade, 
doravante denominado CONTRATANTE. E a Vencedora do certame licitatório 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXXXXXXX, situado à 
XXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXX – XXXXXXXXX - XXXX, vencedora do processo 
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 016/2021 – Processo Administrativo 
114/2021, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, portador de documento 
de identidade nº. XXXXXXXXXX, emitido por SSP/XX, doravante denominada apenas 
CONTRATADA, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, atendendo 

as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas da Lei 
de Licitações e Contratos e suas atualizações.  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR (PNAE), conforme especificações, quantidades e condições constantes nos 

Anexos do Edital, conforme especificações e quantidades estimativas constantes dos 
Anexos I do Edital – Especificações do Objeto.  
Parágrafo único – Esta Ata não obriga Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM a firmar 
contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer 
licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação 
pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em 
igualdade de condições.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  

Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:  
 

RELAÇÃO DOS ITENS SEGUE EM (ANEXO I)  
 

LOTE I - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 
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1 

AÇUCAR, cristalizado, 

contendo o minimo de 99,3% 

de sacarose, aparencia 

homogenea, livre de 

sujidades, parasitos e larvas, 

cor branca. 

EmbalageC6:C20impressas 

pelo fabricante, diretamente 

na embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome e/ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, 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. 

3.000 Kg 

   

2 
AMENDOIM, in natura, tipo 1. 

Apresentação com casca. 
175 KG 

   

3 

ARROZ, branco, polido, grãos 

inteiros, longo fino tipo 1. 

Embalagem contendo 1 kg As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome 

e/ou CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. Na data da 

6.000 Kg 
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entrega, o prazo de validade 

indicado para o produto, nao 

devera ter sido ultrapassado 

na sua metade, tomando-se 

como referencia, a data de 

fabricação ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme as 

Normas e/ou Resolucoes 

vigentes da Anvisa/MS e 

INMETRO. 

4 

BISCOITO, doce,tipo maizena 

acondicionado em embalagem 

contendo 400 g As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

4000 PC 
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5 

BISCOITO, integral tipo 

Cream Cracker, 

acondicionado em embalagem 

contendo 400 g As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

60 PC 

   

6 

BISCOITO, tipo Cream 

Cracker, acondicionado em 

embalagem contendo 400 g 

As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Na data da 

entrega, o prazo de validade 

2.000 PC 
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indicado para o produto, nao 

devera ter sido ultrapassado 

na sua metade, tomando-se 

como referencia, a data de 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

7 

CAFE, torrado e moido. 

Embalagem a vacuo de 250 g, 

de primeira qualidade, selo de 

pureza da associacao 

brasileira da industria do cafe - 

ABIC, registro no ministério da 

saúde, Portaria 451/97. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

200 PC 
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8 

FARINHA, de trigo, sem 

fermento, especial, primeira 

qualidade, embalagem 

contendo identificacao do 

produto, acondicionada em 

saco plastico transparente, 

pacote 01 Kg. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

1.500 Kg 

   

9 

FARINHA, de mandioca, 

grupo seca, subgrupo fina, tipo 

1. Embalagem contendo 01 Kg 

No rotulo deve constar a 

denominacão do produto de 

acordo com sua designacao 

ou classificacao, As farinhas 

trarao o nome, seguida do 

nome vegetal comum de 

origem. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

1.500 Kg 
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em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

10 

FEIJÃO, carioquinha, tipo 1, 

Embalagem contendo 1 kg. As 

seguintes informacoes 

deverão ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome 

e/ou CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricação ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme as 

Normas e/ou Resolucoes 

4.500 Kg 
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vigentes da Anvisa/MS e 

INMETRO. 

11 

FERMENTO químico em pó 

100g, a base de amido de 

milho geneticamente 

modificado, fosfato 

monocálcico, bicarbonato de 

sódio e carbonato de cálcio. 

As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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. 

300 UN 
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12 

FLOCOS, de milho, pre-

cozido. Embalagem com 500 

g, O produto deve ser rotulado 

de acordo com o cereal de 

origem e a classificacao. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s), 

ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas e registros 

nos orgaos competentes. 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. 

2.000 UN 

   

13 

FUBÁ, de milho. Embalagem 

com 500 g. O produto deve ser 

rotulado de acordo com o 

cereal de origem e a 

classificacao. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

2.000 UN 
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validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

14 

Leite em pó integral 

instantâneo 400g, a base de 

fibra, permeado de soro de 

leite natural, minerais (cálcio, 

ferro e zinco), vitaminas 

(vitamina C, vitamina E, 

vitamina A e vitamina D) e 

emulsificante lecitina de soja. 

As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

8.000 UN 
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Conforme a(s) Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

15 

MACARRÃO tipo espaguete 

500 g a base de Sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, farinha de trigo 

tipo 2 enriquecida dom ferro e 

ácido fólico, fécula de 

mandioca ou creme de milho, 

corantes naturais urucum e 

cúrcuma. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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 

5.000 UN 
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Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

16 

MACARRÃO tipo parafuso 

500 g a base de sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, ovos e corante 

natural de urucum. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

5.000 UN 
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17 

MASA PRONTA PARA BOLO 

5Kg enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura 

vegetal interesterificada, 

amido de milho (Bacillus 

thuringiensis, Streptomyces, 

viridochromogenes e 

Agrobacterium tumefaciens), 

sal, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio, fosfato 

de sódio e alumínio e fosfato 

monocálcico) e conservante 

propionato de cálcio. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

200 UN 
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18 

Milho de pipoca 500g 

embalados em plástico 

atóxico, transparente e incolor, 

termosselada, isenta de mofo 

ou bolores, odores estranhos e 

substâncias nocivas. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

100 UN 

   

19 

Milho para canjica branca 

400g embalados em plástico 

atóxico, transparente e incolor, 

termosselada, isenta de mofo 

ou bolores, odores estranhos e 

substâncias nocivas. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

200 UN 
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produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

20 

SAL, refinado, iodado, 

indicado para consumo 

humano, acondicionado em 

embalagem contendo 1 Kg. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. 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. 

500 Kg 
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21 

FARINHA, de tapioca, natural. 

Embalagem com 500 g. No 

rotulo deve constar a 

denominacão do produto de 

acordo com sua designacao 

ou classificacao, As farinhas 

trarao o nome, seguida do 

nome vegetal comum de 

origem. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

200 UN 

   

LOTE II - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENLATADOS, ÓLEOS, SACHÊS) 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 
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1 

ACHOCOLATADO, em pó, a 

base de acucar, cacau em po, 

lecitina de soja e 

aromatizantes. O chocolate 

deve ser obtido de materias 

primas sas e limpas, isentas 

de materia terrosa, de 

parasitos, detritos animais, 

cascas de sementes de cacau 

e de outros detritos vegetais. 

No preparo de qualquer 

qualidade de chocolate, o 

cacau correspondente ao tipo 

deve entrar, no minimo, na 

proporção de 32%. O rotulo 

deve trazer a denominação 

generica de "Chocolate" 

seguida da classificacao 

constante desta Norma. 

chocolates em po 

parcialmente 

desengordurados e obrigatorio 

a declaracao do teor de lipidios 

do produto. Embalagem com 

400 g. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. Conforme as 

Normas e/ou Resolucoes 

vigentes da Anvisa/MS. 

1.500 UN 
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2 

Adoçante dietético, sem 

cilclamato de sódio, sem 

sacarina, sem aspartame, sem 

sorbitol, sem frutose na 

composição - 100 ml. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

20 UN 

   

3 

Adoçante próprio para forno 

e fogão, sem cilclamato de 

sódio, sem sacarina, sem 

aspartame, sem sorbitol, sem 

frutose - 133g 

20 UN 

   

4 

Aveia flocos finos 200g rico 

em proteínas, ferro, magnésio, 

fósforo, zinco, manganês, 

vitamina B1 e vitamina B5 

300 UN 

   

5 

Colorau 500g a basse defubá, 

semente de urucum e óleo de 

soja 

250 PC 

   

6 Cominho em pó 50g 2.000 PC    
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7 

Extrato de tomate 

concentrado copo 190g. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

4.000 UN 

   

8 

Margarina Vegetal c/ sal 50% 

lip. 500g a base de, óleos 

vegetais líquidos e 

modificados, água, sal, soro 

de leite em pó, maltodextrina, 

leite em pó desnatado, 

vitaminas b (b1, b6 e b12), 

selenito de sódio (selênio), 

vitamina a, estabilizantes: 

lecitina de soja e mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos, 

conservador: sorbato de 

potássio, acidulante: ácido 

cítrico, antioxidante: tbhq e 

edta cálcio dissódico, 

aromatizante: aroma idêntico 

ao natural, corante: beta 

caroteno 

2.000 UN 
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9 

Óleo de soja 900 ml 

geneticamente modificada a 

partir de Agrobacteruim sp.), e 

antioxidantes: TBHQ e ácido 

cítrico. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente sobre a 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

2.200 UN 

   

10 

Proteína texturizada de soja 

400g obtida através do 

processo de extrusão 

termoplástica da farinha 

desengordura de soja, com 

coloração CLARA, sabor e 

odor característicos e se 

apresenta em granulometria 

máxima de 3 mm. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

200 UN 
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fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

11 

Proteína texturizada de soja 

400g obtida através do 

processo de extrusão 

termoplástica da farinha 

desengordura de soja, com 

coloração ESCURA, sabor e 

odor característicos e se 

apresenta em granulometria 

máxima de 3 mm. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

200 UN 
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12 

Vinagre de álcool 500 ml a 

base de fermentado acético de 

álcool , água e conservante 

INS 224, acidez 4,0%. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

200 UN 

   

LOTE III - POLPA DE FRUTAS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

Polpas de frutas 

congeladas, produto não 

fermentado, não concentrado, 

não diluído, obtido de frutos 

polposos, através de processo 

tecnológico adequado, com 

um teor mínimo de sólidos 

totais proveniente da parte 

comestível do fruto. em 

embalagem de 01 kg. 

2.500 Kg 

   

LOTE IV - HORTIFRUTI 
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ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

ABACAXI, de primeira, in 

natura, apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

100 UN 

   

2 

ABOBORA, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA 

1.500 Kg 

   

3 

AIPIM, de primeira, 

apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

3.000 Kg 

   

4 

ALFACE, de primeira, tipo 

manteiga, em pe, 

apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

1.500 UN 
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com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA 

5 

ALHO, de primeira, sem a 

restia. Embalagem com 

identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. O 

produto devera obedecer a 

Legislacao Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

800 Kg 

   

6 

BANANA, da prata, de 

primeira, in natura, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA 

6.000 Kg 

   

7 

BANANA, da terra, de 

primeira, in natura, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

5.000 Kg 

   

8 

BATATA, inglesa, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

3.000 Kg 
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transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA 

9 

BETERRABA, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

1.000 Kg 

   

10 

BROCOLIS, de primeira, in 

natura, apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

100 Kg 

   

11 

CEBOLA, de primeira, branca, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

2.000 Kg 

   

12 

CEBOLINHA, de primeira, 

molho, apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

600 UN 
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parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

13 

CENOURA, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

3.000 Kg 

   

14 

CHUCHU, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

3.000 Kg 

   

15 

COENTRO, de primeira, em 

molho, apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

600 UN 

   

16 

COUVE, de primeira, in 

natura, molho, inteiro, verde, 

apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

600 UN 
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com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

17 

GOIABA, vermelha, de 

primeira, in natura, com 

ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas, grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente da ANVISA/MS. 

720 Kg 

   

18 

INHAME, branco, de primeira, 

com grau de maturacao que 

permita suportar a 

manipulacao, o transporte e a 

conservacao e, condicoes 

adequadas para o consumo. O 

produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

200 Kg 

   

19 

LARANJA, pera, de primeira, 

in natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

7.000 Kg 

   



 

 

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM 

Estado da Bahia 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Itagimirim – Estado da Bahia 
CNPJ. 13.634.969/0001-66  |  Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000  |  Fone (73) 3289.2140 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

20 

LIMAO, tahiti, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

100 Kg 

   

21 

MAÇÃ vermelha de primeira, 

in natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

2.500 Kg 

   

22 

MAMÃO, formosa, de 

primeira, in natura, com grau 

de maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

2.000 Kg 
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consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

23 

MANGA, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

1.000 Kg 

   

24 

MELANCIA, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

9.000 Kg 
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25 

MELAO, amarelo, de primeira, 

in natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

2.000 Kg 

   

26 

PEPINO, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

200 Kg 

   

27 

PIMENTAO, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

800 Kg 
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28 

QUIABO, de primeira, in 

natura, apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA 

250 Kg 

   

29 

REPOLHO, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

2.000 Kg 

   

30 
Tempero verde molho de 

primeira 
500 UN 

   

31 

TOMATE, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

3.000 Kg 

   

32 

UVA, de primeira, tipo Italia, 

verde, in natura, apresentando 

grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a 

manipulacao, o transporte e a 

conservacao em condicoes 

adequadas para o consumo. 

1.000 Kg 
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Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

33 

VAGEM, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com as Normas 

e/ou Resolucoes da 

Anvisa/MS. 

200 Kg 

   

LOTE V - CARNES E DERIVADOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

CARNE, bovina, alcatra, 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

2.000 KG 
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2 

CARNE, bovina, 

charqueada, dianteiro. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

inferior a 3 meses, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

200 KG 

   

3 

CARNE, bovina, do sol, 

contra-filé, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

1.300 KG 
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4 

CARNE, bovina, musculo, 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

500 KG 

   

5 

CARNE, bovina, patinho. 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

1.500 KG 
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6 

Carne bovina paleta, 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

500 KG 

   

7 

CARNE, bovina, moida, 

resfriada, sem osso e sem 

gordura. Acondicionado em 

filme de PVC transparente ou 

saco plastico transparente, 

validade do produto nao 

podera ser superior a 3 dias, 

contados a partir da data de 

sua entrega. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente do Ministerio da 

Agricultura apresentando, em 

sua embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

1.000 KG 
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8 

LINGUICA, calabresa, 

defumada, especial, 

acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 meses, contados 

a partir da data de sua 

entrega. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente da ANVISA/MS 

inclusive apresentando, em 

sua embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, nome do fabricante e 

do produto, CNPJ do 

fabricante, numero do lote, 

data de fabricacao e data ou 

prazo de validade. 

800 KG 

   

9 

OVO tipo extra, classe A, 

branco. Embalagem contendo 

12 unidades, com dados de 

identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade, peso liquido minimo 

de 720 g e de acordo com 

Normas e/ou Resolucoes 

vigentes da Anvisa/MS ou 

Ministerio da Agricultura. 

1.500 CR 

   

10 

QUEIJO tipo mussarela, 

barra, embalagem com 

identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. O 

produto devera ter registro no 

Ministerio da Agricultura e/ou 

Ministerio da Saude. 

300 KG 
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11 

CARNE, de frango, peito, 

congelado, acondicionado em 

filme de PVC transparente ou 

saco plastico transparente, 

validade do produto nao 

podera ser inferior a 12 meses, 

contados a partir da data de 

sua entrega. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente da ANVISA/MS 

inclusive apresentando, em 

sua embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

6.000 KG 

   

12 

SALSICHA, de carne de boi, 

para hot dog. Embalagem em 

filme PVC transparente ou 

saco plastico transparente 

com identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido, de 

acordo com as Portarias do 

Ministerio da Agricultura, 

DIPOA n.304 de 22/04/96 e 

n.145 de 22/04/98, da 

Resolucao da ANVISA n.105 

de 19/05/99 e da Lei Municipal 

/ Vigilancia Sanitaria 

n.5504/99. O produto devera 

ter registro no Ministerio da 

Agricultura e/ou Ministerio da 

Saude. 

400 PC 

   

LOTE VI – BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 
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1 

ACHOCOLATADO LÍQUIDO 

a base de leite, acucar, soro 

de leite, minerais e cacau em 

po. No preparo de qualquer 

qualidade de chocolate, o 

cacau correspondente ao tipo 

deve entrar, no minimo, na 

proporcao de 32%. O rotulo 

deve trazer a denominacao 

generica de "Chocolate" 

seguida da classificação 

constante desta Norma. 

chocolates em po 

parcialmente 

desengordurados é obrigatório 

a declaracao do teor de lipidios 

do produto. Embalagem: caixa 

com 1000 ml. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome/CNPJ 

do fabricante, marca do 

produto, endereco, 

quantidade, composicao, data 

de fabricacao ou lote, 

prazo/data de validade, bem 

como sobre os riscos que 

apresentam a saude e 

seguranca dos consumidores. 

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 

impresso na embalagem. 

Conforme as Normas e/ou 

Resolucoes vigentes da 

Anvisa/MS. 

5.000 L 
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2 

IOGURTE, integral, compolpa 

de frutas, rico em nutrientes. 

Embalagem com no minimo 

1.000 ml, com indicacao do 

produto, marca do fabricante, 

data de fabricacao e prazo de 

validade, de acordo com a 

Resolucao 12/78 da CNNPA. 

O produto devera ter registro 

no Ministerio da Agricultura 

e/ou Ministerio da saude. 

500 L 

   

3 

IOGURTE INTEGRAL com 

polpa de frutas bandeja com 6 

unidades, rico em nutrientes. 

Embalagem com no minimo 

1.000 ml, com indicacao do 

produto, marca do fabricante, 

data de fabricacao e prazo de 

validade, de acordo com a 

Resolucao 12/78 da CNNPA. 

O produto devera ter registro 

no Ministerio da Agricultura 

e/ou Ministerio da saude. 

500 UN 

   

4 

LEITE, DE VACA, LÍQUIDO, 

INTEGRAL, 

PASTEURIZADO, LONGA 

VIDA, rico em calcio, sem soro 

e sem amido, acondicionado 

em embalagem tetra pak 

contendo 01 litro. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote e data de 

validade. Na data da entrega, 

o prazo de validade indicado 

2000 L 
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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) 

MAPA/INMETRO. 

  
O valor total da presente Ata de Registro de Preço é de R$ XXXXXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXX), conforme acima descrito. 
§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser 
promovidas negociações cm os fornecedores.  
§ 2º  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de 
negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.  
§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não 
pode cumprir as obrigações assumidas, A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM 
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.  
§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar  os  praticados  no  mercado,  mantendo-se  a  diferença  percentual apurada  
entre  o  valor  originalmente  constante  da  proposta  do  fornecedor  e aquele vigente 
no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.  
§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele 
apurado pela Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM para determinado item.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR  
O FORNECEDOR se obriga a executar o objeto e praticar os preços registrados na 
presente Ata de conformidade com as disposições do Edital de Pregão nº xxx/2022 e 
seus Anexos.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado no máximo, por igual período, contados a partir da data de sua 
assinatura.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇO  

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Departamento responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a: 
I.  Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;  
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II.  Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;  
III.  Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;  
IV.  Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação  de preços  
registrados,  para  fins  de  adequação  às  novas  condições  de mercado e de aplicação 
de penalidades;  
V.  Coordenar  as  formalidades  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  condições ajustadas 
no Edital da licitação e na presente Ata.  
VI.  Coordenar,  com  apoio  da  Comissão  Permanente de Licitação,  as formalidades 
de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades do Sistema PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO  REGISTRO DE PREÇO  
Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, 
conforme a seguir:  
I.  Por iniciativa da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM:  
a)  Quando o  fornecedor der causa à  rescisão administrativa do contrato de 
fornecimento  decorrente  deste  Registro  de  Preços,  nas  hipóteses previstas na Lei 
de Licitações e Contratos.  
b)  Quando  o  fornecedor  não  assinar  o  contrato  de  fornecimento,  no  prazo 
estabelecido pela Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM, sem justificativa aceitável.   
II.  Por iniciativa do fornecedor:  
a)  mediante  solicitação  escrita,  comprovando  estar  o  fornecedor impossibilitado de 
cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.  
§ 1º  Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata.  
§ 2º  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a  
comunicação  será  feita  por  publicação  no  Diário  Oficial  da  União/ Diário Oficial 
dos Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado.  
§ 3º  A  solicitação  do  fornecedor  para  cancelamento  dos  preços  registrados poderá  
não  ser  aceita  pela  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM,  facultando-se  a  
este,  neste  caso,  a aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  Ata,  respeitado  o  
direito  de  defesa prévia.  
§ 4º  Caso  se  abstenha  de  aplicar  a  prerrogativa  de  cancelar  esta  Ata,  A Prefeitura 
Municipal de ITAGIMIRIM poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução 
e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual infringida.     
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO  

O  Foro  da Comarca de  EUNÁPOLIS - BA  será  o  competente  para dirimir  quaisquer 
dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.  
E, por estarem justas e acordadas, as partes  contratantes  assinam  o presente 
instrumento  duas  vias  de  igual  teor  e  forma.    
ITAGIMIRIM - BA, _____ de ______________ de 2022.  



 

 

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM 

Estado da Bahia 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Itagimirim – Estado da Bahia 
CNPJ. 13.634.969/0001-66  |  Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000  |  Fone (73) 3289.2140 

    
___________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM – CONTRATANTE (MUNICÍPIO) 
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal 

 
 

________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

 
1. __________________________________ 

NOME:______________________________________ 

RG nº. ____________________SSP/_____ 

CPF: ________________________________________ 

 
 

2. __________________________________ 

NOME:______________________________________ 

RG nº. ____________________SSP/_____ 

CPF: ________________________________________ 
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, N.º__   QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, a Contratante Prefeitura 
Municipal de ITAGIMIRIM-BA, E A EMPRESA 
___(nome)___ 

 
 

O Município de ITAGIMIRIM- BA, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no 
CNPJ nº. 13.634.969/0001-66, situada à Rua São João, 01 - centro, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. º LUIZ CARLOS JÚNIOR SILVA DE 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Residente nesta cidade, portador da cédula de 
Identidade nº. 13.881.756-14 SSP/BA e CPF:031.311.755-16, e a Empresa 
_________________, CNPJ/MF n.º ___________, estabelecida no 
_________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo Sr. ___, (nacionalidade), RG ___, CPF ___, residente e domiciliado na ___, 
celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico N.º xxx/2022, 
Homologado pelo Autoridade Competente,  conforme faculta o § 5º do Art. 42 da Lei n.º 
8.666, de 21.6.93, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com 
suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados 
diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto desta AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), a fim 
de atender as necessidades da CONTRATANTE, relacionados no Anexo III - Termo 
de Referência, nos quantitativos e descritivos especificados no Anexo I, deste 
Contrato, consoante termos e condições do Edital e seus Anexos, que passam a 
integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 
 

2.1. A Contratada deverá fornecer todos os alimentos nos preços, prazos e 
formas estipulados no Edital e Contrato, e em acordo as normas da ANVISA.  
2.2. Caso os insumos fornecidos se encontrem desconforme ao exigido no Edital 
e/ou da proposta contratada, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, 
constituindo, dentre outras, causas de não recebimento dos produtos; 
2.3. A obrigação da entrega dos insumos restará configurada após recebimento 
pela contratada das respectivas Ordens de Fornecimento emitidas pelo 
Departamento de Compras. 
2.4. Serão rejeitados os itens entregues em desacordo com o constante da 
planilha descritiva do Edital, contrato, ordem de fornecimento, ou ainda: 
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a) Com prazo de validade inferior ao disposto no descritivo dos itens, contados 
da data do seu recebimento pela Secretaria; 

b) De marcas em desacordo com as contratadas, salvo se de qualidade similar, a 
ser verificado a critério do órgão recebedor; 

c) Nota fiscal sem indicação do lote do insumo; 
d) Fora dos parâmetros de qualidade, validade, especificações contratadas ou 

das normas da ANVISA; 
e) Quando a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade 

em desacordo com o discriminado no edital e/ou pedido; 
f) Os produtos apresentarem vícios de qualidade ou tiverem sido prestados de 

forma imprópria para uso ou com defeitos de fabricação; 
g) Quando em desacordo com as normas da ANVISA, tocante a comercialização, 

entrega, fornecimento, transporte de alimentos. 
2.5. Os produtos recusados pelo contratante deverão ser substituído(s) nos 
termos do edital, especificações e condições de recebimento, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não serem os mesmos recebidos, 
independente das sanções cabíveis. 
2.6. A carga e descarga dos produtos correrá a conta da CONTRATADA, sem ônus 
para a contratante, ou cobrança de frete. 
2.7. A entrega dos produtos deverá ser efetuada impreterivelmente na Secretaria 
Municipal de Educação, em dias comerciais/úteis, de 08:00 as 11:00 horas e de 
14:00 as 16:00 horas, conforme agendamento com o responsável pela unidade. 
2.8. Recebida ordem de fornecimento, a empresa contratada terá prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos para efetuar a entrega dos itens constantes das ordens 
de fornecimento, contados do dia do seu recebimento. 
2.9. Constatadas irregularidades no fornecimento a CONTRATANTE poderá, 
quanto à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis;  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
l - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 
II - Preparar os locais para recebimento dos insumos, conforme prazos de 
atendimento dos pedidos, inclusive quanto a refrigeração dos itens que 
necessitem; 
III - Comunicar prontamente a contratada qualquer anormalidade na execução do 
objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas no presente Termo de Referência; 

IV - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
contratado de forma que sejam mantidas todas as condições estipuladas neste 
Termo de Referência, assim como, no futuro edital; 
V - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no futuro contrato; 
VI - Realizar rigorosa conferência das características dos materiais entregues, pela 
Comissão de Recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa 
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quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a 
que se referirem. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e 
na legislação pertinente, as seguintes: 
I – Efetuar as entregas nos termos, quantidades, especificidades e prazos de validade 
dispostos no Contrato, Termo de Referência, Planilha Descritiva/Quantitativa e Ordem 
de Fornecimento. 
II – Cumprir com as normas sanitárias de comercialização, estocagem e transporte de 
alimentos, inclusive quanto aos veículos devidamente refrigerados, quando assim 
dispuser as normas; 
III - Proceder à entrega dos itens devidamente embalados, de forma a não serem 
danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga; 
IV – Entregar itens com prazo de validade, data de fabricação e lote, devidamente 
impressos nas embalagens, exceto para LOTE VI – HORTIFRUTI; 
VII - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de 
qualificação exigidas na licitação; 
VIII – Efetuar substituição dos itens recusados, não aceitos ou ainda, fora dos padrões 
de qualidade, impróprios para o consumo, dentre outros, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis; 
IX – Fornecer amostras dos itens, se solicitado pela CONTRATANTE, no prazo de 05 
(cinco) dias, substituindo-a em caso de não aceitação devidamente motivada; 
X - Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou 
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu 

nome agir; 
XI - Responsabilizar-se: 
a) por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos bens, inclusive quanto às redes 
de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem 
as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a 
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens” e a integral liquidação de 
indenização acaso devida a terceiros; 
b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos 
documentos a ele relativos, se necessário. 
XII – Manter durante todo período da contratação, as condições de habilitação. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

O valor do presente Contrato é de R$ ___ (___) de acordo com os valores especificados 
na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não serão 
reajustados. 
Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente 
Contrato, correrão à conta dos recursos orçamentários: 
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Unidade: XXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Programa: XXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Elemento: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito mensalmente, através de crédito em conta corrente, indicada 
na apresentação da proposta vencedora, no prazo de até 30 (TRINTA) dias 
corridos, a contar da certificação de que os serviços foram prestados, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura após atestada a respectiva entrega relativa ao mês 
da Fatura, e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos 
encargos sociais. 
Parágrafo Único. Havendo necessidade de troca de insumo, nos termos do item 
2.4, da Cláusula Segunda, deste Contrato, bem como, sendo necessária 
substituição da nota fiscal, o prazo do pagamento iniciar-se-á após efetuadas as 
devidas correções pela contratada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
A vigência do Contrato será de 12 meses ou durante o exercício, considerando a 
vigência do respectivo crédito orçamentário, contados a partir de sua assinatura, 
admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as 
obrigações, especialmente as decorrentes da garantia. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato, a CONTRATANTE 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 

segundo a gravidade da falta cometida: 
I. Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, ou 
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 
II. Multas: 
a) de 0,03 % (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor dos 
equipamentos entregues com atraso, quando a adjudicatária, sem justa causa, deixar 
de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia 
de atraso, essa multa será aplicada em dobro, e decorridos 30 (trinta) dias corridos 
de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pelo 

cancelamento do pedido ou documento correspondente, em razão da inexecução total 
do respectivo objeto, aplicando, na hipótese de inexecução total, apenas a multa 
prevista na alínea “b” deste inciso; 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do fornecimento, na hipótese de 

inexecução total, caracterizada esta quando a execução do objeto contratado for inferior 
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a 50% (cinquenta por cento) do total, quando houver reiterado descumprimento das 
obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo limite de 
30 (trinta) dias corridos, a que se refere a alínea “a” deste inciso, hipótese em que 
será cancelado o pedido ou documento correspondente; 
III. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que 
seja promovida a sua reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base na alínea anterior. 
§ 1º - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitando o 
principio do contraditório e o princípio da ampla defesa, deverá ser depositado em até 
10 (dez) dias corridos, após o recebimento da notificação, na conta bancária da 
CONTRATANTE nº. 51817-4, do Banco 001 - BRASIL, Agência nº. 0792-7, em favor 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM, ficando à CONTRATADA obrigada a 
comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito 
efetuado. 
§ 2º - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos, para recolhimento da multa, o débito 

será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao 
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias corridos, após a data da notificação, e, após este prazo, o débito 
poderá ser cobrado judicialmente. 
§ 3º - No caso da CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE 
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 
§ 4º - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, 
a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.  
§ 5º - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de 
perdas e danos junto a CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 
§ 6º - As sanções previstas nos incisos I, II e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º, do artigo 87, da Lei 

nº. 8.666/93. 
§ 7º - A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva da 

Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM- BA, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua publicação, nos 
termos do § 3º, do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim 
como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas 
e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação 
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expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o 
estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo 
com as prescrições ora pactuadas asseguradas a defesa prévia. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes 

casos: 
a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 
b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 
c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 
d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 
e) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 05 
(cinco) dias corridos, com o pagamento dos bens adquiridos até a data comunicada 
no aviso de rescisão; 
f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do 
disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até 
o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca de 
Eunápolis – BA, sendo desconsiderado outro por mais privilegiado que seja. 
 

 CLÁUSULA DOZE - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do 

Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. 
§ 1º – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM–BA, reserva-se o direito de, 

diretamente ou por agente por ele designado, realizar inspeções ou auditorias nos 
registros contábeis e nos balanços financeiros da CONTRATADA relacionados com a 

execução do Contrato. 
§ 2º - Se, de acordo com o procedimento administrativo da Prefeitura Municipal de 
ITAGIMIRIM- BA, ficar comprovado que um funcionário da CONTRATADA ou quem 
atue em seu lugar incorreu em práticas corruptas, a Prefeitura poderá declarar 
inelegíveis a CONTRATADA e/ou seus funcionários diretamente envolvidos em 
práticas corruptas, temporária ou permanentemente, para participar em futuras 
Licitações ou Contratos. 
 

CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva do acordo entre elas celebrado.  
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E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas 

testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 
 

ITAGIMIRIM– BA, xx de xxxxxxxxx de 2022. 
 

___________________________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM– CONTRATANTE (MUNICÍPIO) 
Luiz Carlos Júnior Silva De Oliveira – Prefeito Municipal 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 
 
 
Testemunhas: 
1 - ___________________________________ 

Nome: ________________________________ 

RG: _________________________SSP/_____ 

CPF:__________________________________ 

 
2 - ___________________________________ 

Nome: ________________________________ 

RG: _________________________SSP/_____ 

CPF:__________________________________ 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e a 

Lei Complementar 123/06 

1. OBJETO: Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 

EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO 
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM-BA. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Apresente aquisição visa seguir a lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, onde direciona como 
diretrizes da alimentação escolar o emprego da alimentação saudável e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitam a cultura, as tradições e 
os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos 
alunos e para melhoria do rendimento escolar, em conformidade com sua faixa etária e seu 
estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção especial. 

Considerando, a necessidade de contratação de empresa para prestação de serviços de 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar da rede municipal 
de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar (PNAE). 

Considerando, que o fornecimento de alimentos variados e seguros, contribuem para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados na Rede Municipal de 
Ensino, por isso, todas as ações que visam melhoria nas condições dos serviços ofertados, são 
relevantes para o aprendizado dos alunos que fazem uso desse benefício. 

Considerando ainda, que a garantia deste fornecimento ajuda na melhoraria do rendimento 
escolar, na segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde à aqueles que 
necessitem de atenção específica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, 
respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 

Considerando os fatos retromencionados, não há discricionariedade quanto deflagrar o 
processo de contratação de empresa especializada no ramo para atender as ordens para os 
serviços descritos no objeto deste termo. 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO: 

As quantidades solicitadas foram estimadas para o consumo durante o ano letivo 2022, 
seguindo itens de uso comum. 

A quantidade dos itens foi calculada tendo como base um total de 1.800 alunos, além de 300 
desses alunos que farão o reforço escolar no turno oposto ao que estão matriculados. 

Além do quantitativo de alunos, também é considerado no cálculo da quantidade de itens a 
freqüência de cada item no cardápio escolar, bem como o per capita de cada um, que varia de 
acordo com a modalidade de ensino. Diante disso, a quantidade de itens pode variar de um 
ano para o outro, considerando essas variáveis. 
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No que diz respeito ao ano de 2022, também consideramos algumas recomendações recentes 
do FNDE quanto aos itens que devem ou não constar nos cardápios escolares e a freqüência 
na qual eles devem ser servidos. Tais recomendações determinaram diretamente as 
preparações inseridas nos cardápios e a freqüência destas. 

3.1  Especificações Técnicas do Objeto. 

    

LOTE I - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 

1 

AÇUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, 

aparencia homogenea, livre de sujidades, parasitos e larvas, cor branca. 

EmbalageC6:C20impressas pelo fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, peso, 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. 

3.000 Kg 

2 AMENDOIM, in natura, tipo 1. Apresentação com casca. 175 KG 

3 

ARROZ, branco, polido, grãos inteiros, longo fino tipo 1. Embalagem 

contendo 1 kg As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. 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 fabricação ou lote, impressa na embalagem. Conforme as Normas 

e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS e INMETRO. 

6.000 Kg 

4 

BISCOITO, doce,tipo maizena acondicionado em embalagem contendo 

400 g As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 

nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, 

composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) 

vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 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 

4000 PC 



 

 

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM 

Estado da Bahia 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Itagimirim – Estado da Bahia 
CNPJ. 13.634.969/0001-66  |  Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000  |  Fone (73) 3289.2140 

fabricacão ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) 

e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO. 

5 

BISCOITO, integral tipo Cream Cracker, acondicionado em embalagem 

contendo 400 g As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 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 fabricacão ou lote, impressa na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS 

e INMETRO. 

60 PC 

6 

BISCOITO, tipo Cream Cracker, acondicionado em embalagem 

contendo 400 g As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 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 fabricacão ou lote, impressa na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS 

e INMETRO. 

2.000 PC 

7 

CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de primeira 

qualidade, selo de pureza da associacao brasileira da industria do cafe 

- ABIC, registro no ministério da saúde, Portaria 451/97. As seguintes 

informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos 

orgaos competentes. 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 fabricacão ou lote, impressa na 

200 PC 



 

 

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM 

Estado da Bahia 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Itagimirim – Estado da Bahia 
CNPJ. 13.634.969/0001-66  |  Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000  |  Fone (73) 3289.2140 

embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) 

da Anvisa/MS e INMETRO. 

8 

FARINHA, de trigo, sem fermento, especial, primeira qualidade, 

embalagem contendo identificacao do produto, acondicionada em saco 

plastico transparente, pacote 01 Kg. As seguintes informacoes deverao 

ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o 

produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data 

de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 

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 fabricacão ou lote, impressa na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS 

e INMETRO. 

1.500 Kg 

9 

FARINHA, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Embalagem 

contendo 01 Kg No rotulo deve constar a denominacão do produto de 

acordo com sua designacao ou classificacao, As farinhas trarao o nome, 

seguida do nome vegetal comum de origem. As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 

que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou 

lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos 

competentes. 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 fabricacão ou lote, impressa na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS 

e INMETRO. 

1.500 Kg 
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10 

FEIJÃO, carioquinha, tipo 1, Embalagem contendo 1 kg. As seguintes 

informacoes deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de validade, normas vigentes e registros nos 

orgaos competentes. 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 fabricação ou lote, impressa na 

embalagem. Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

4.500 Kg 

11 

FERMENTO químico em pó 100g, a base de amido de milho 

geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e 

carbonato de cálcio. As seguintes informacoes deverao ser impressas 

pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 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. 

300 UN 

12 

FLOCOS, de milho, pre-cozido. Embalagem com 500 g, O produto deve 

ser rotulado de acordo com o cereal de origem e a classificacao. As 

seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 

nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, 

composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) 

vigente(s), ausencia de sujidades, parasitos e larvas e registros nos 

orgaos competentes. 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. 

2.000 UN 
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13 

FUBÁ, de milho. Embalagem com 500 g. O produto deve ser rotulado 

de acordo com o cereal de origem e a classificacao. As seguintes 

informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos 

orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. 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. 

2.000 UN 

14 

Leite em pó integral instantâneo 400g, a base de fibra, permeado de 

soro de leite natural, minerais (cálcio, ferro e zinco), vitaminas (vitamina 

C, vitamina E, vitamina A e vitamina D) e emulsificante lecitina de soja. 

As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 

nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, 

composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) 

vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas. 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. 

8.000 UN 

15 

MACARRÃO tipo espaguete 500 g a base de Sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 enriquecida 

dom ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme de milho, 

corantes naturais urucum e cúrcuma. As seguintes informacoes deverao 

ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o 

produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data 

de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 

Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. 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. 

5.000 UN 
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MACARRÃO tipo parafuso 500 g a base de sêmola de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum. As seguintes 

informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos 

orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. 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. 

5.000 UN 

17 

MASA PRONTA PARA BOLO 5Kg enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal interesterificada, amido de milho (Bacillus 

thuringiensis, Streptomyces, viridochromogenes e Agrobacterium 

tumefaciens), sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, fosfato de 

sódio e alumínio e fosfato monocálcico) e conservante propionato de 

cálcio. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 

nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, 

composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) 

vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas. 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. 

200 UN 

18 

Milho de pipoca 500g embalados em plástico atóxico, transparente e 

incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e 

substâncias nocivas. As seguintes informacoes deverao ser impressas 

pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 

Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. 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. 

100 UN 
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Milho para canjica branca 400g embalados em plástico 

atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 

bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. As seguintes 

informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos 

orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. 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. 

200 UN 

20 

SAL, refinado, iodado, indicado para consumo humano, acondicionado 

em embalagem contendo 1 Kg. As seguintes informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o 

produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data 

de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. 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. 

500 Kg 

21 

FARINHA, de tapioca, natural. Embalagem com 500 g. No rotulo deve 

constar a denominacão do produto de acordo com sua designacao ou 

classificacao, As farinhas trarao o nome, seguida do nome vegetal 

comum de origem. As seguintes informacoes deverao ser impressas 

pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. 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 fabricacão ou lote, impressa na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS 

e INMETRO. 

200 UN 

    

 

LOTE II - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENLATADOS, ÓLEOS, SACHÊS) 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QUAN

T. 

ME

D 

1 

ACHOCOLATADO, em pó, a base de acucar, cacau em po, lecitina de 

soja e aromatizantes. O chocolate deve ser obtido de materias primas 

sas e limpas, isentas de materia terrosa, de parasitos, detritos animais, 

cascas de sementes de cacau e de outros detritos vegetais. No preparo 

de qualquer qualidade de chocolate, o cacau correspondente ao tipo 

deve entrar, no minimo, na proporção de 32%. O rotulo deve trazer a 

denominação generica de "Chocolate" seguida da classificacao 

constante desta Norma. chocolates em po parcialmente 

desengordurados e obrigatorio a declaracao do teor de lipidios do 

produto. Embalagem com 400 g. As seguintes informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o 

produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote data 

de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. 

Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS. 

1.500 UN 

2 

Adoçante dietético, sem cilclamato de sódio, sem sacarina, sem 

aspartame, sem sorbitol, sem frutose na composição - 100 ml. As 

seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, 

diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, 

data de fabricacao, prazo/data de validade. 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 impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS. 

20 UN 

3 
Adoçante próprio para forno e fogão, sem cilclamato de sódio, sem 

sacarina, sem aspartame, sem sorbitol, sem frutose - 133g 
20 UN 

4 
Aveia flocos finos 200g rico em proteínas, ferro, magnésio, fósforo, 

zinco, manganês, vitamina B1 e vitamina B5 
300 UN 

5 Colorau 500g a basse defubá, semente de urucum e óleo de soja 250 PC 

6 Cominho em pó 50g 2.000 PC 
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7 

Extrato de tomate concentrado copo 190g. As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem 

em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca 

do produto, endereco, composicao, data de fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS. 

4.000 UN 

8 

Margarina Vegetal c/ sal 50% lip. 500g a base de, óleos vegetais 

líquidos e modificados, água, sal, soro de leite em pó, maltodextrina, 

leite em pó desnatado, vitaminas b (b1, b6 e b12), selenito de sódio 

(selênio), vitamina a, estabilizantes: lecitina de soja e mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: sorbato de potássio, 

acidulante: ácido cítrico, antioxidante: tbhq e edta cálcio dissódico, 

aromatizante: aroma idêntico ao natural, corante: beta caroteno 

2.000 UN 

9 

Óleo de soja 900 ml geneticamente modificada a partir de 

Agrobacteruim sp.), e antioxidantes: TBHQ e ácido cítrico. As seguintes 

informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de validade. 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 

impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) 

vigente(s) da Anvisa/MS. 

2.200 UN 

10 

Proteína texturizada de soja 400g obtida através do processo de 

extrusão termoplástica da farinha desengordura de soja, com coloração 

CLARA, sabor e odor característicos e se apresenta em granulometria 

máxima de 3 mm. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 

composicao, data de fabricacao, prazo/data de validade. 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 impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) 

e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS. 

200 UN 
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11 

Proteína texturizada de soja 400g obtida através do processo de 

extrusão termoplástica da farinha desengordura de soja, com coloração 

ESCURA, sabor e odor característicos e se apresenta em granulometria 

máxima de 3 mm. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 

acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, 

composicao, data de fabricacao, prazo/data de validade. 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 impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) 

e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS. 

200 UN 

12 

Vinagre de álcool 500 ml a base de fermentado acético de álcool , água 

e conservante INS 224, acidez 4,0%. As seguintes informacoes deverao 

ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que 

o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, composicao, data de fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na embalagem. 

Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS. 

200 UN 

    

LOTE III - POLPA DE FRUTAS 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUAN

T. 

ME

D 

1 

Polpas de frutas congeladas, produto não fermentado, não 

concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de 

processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais 

proveniente da parte comestível do fruto. em embalagem de 01 kg. 

2.500 Kg 

    

LOTE IV - HORTIFRUTI 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUAN

T. 

ME

D 

1 ABACAXI, de primeira, in natura, apresentando grau de maturacao tal 

que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao 

em condicoes adequadas para o consumo. O produto devera obedecer 

100 UN 
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a Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente da 

ANVISA. 

2 

ABOBORA, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a 

Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA 

1.500 Kg 

3 

AIPIM, de primeira, apresentando grau de evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e 

larvas de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

3.000 Kg 

4 

ALFACE, de primeira, tipo manteiga, em pe, apresentando grau de 

evolucao completo do tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA 

1.500 UN 

5 

ALHO, de primeira, sem a restia. Embalagem com identificacao do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O 

produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao 

Tecnica vigente da ANVISA. 

800 Kg 

6 

BANANA, da prata, de primeira, in natura, apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a 

conservacao em condicoes adequadas para o consumo. O produto 

devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA 

6.000 Kg 

7 

BANANA, da terra, de primeira, in natura, apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a 

conservacao em condicoes adequadas para o consumo. O produto 

devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

5.000 Kg 

8 

BATATA, inglesa, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que 

lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA 

3.000 Kg 

9 

BETERRABA, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

1.000 Kg 
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10 

BROCOLIS, de primeira, in natura, apresentando grau de evolucao 

completo do tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

100 Kg 

11 

CEBOLA, de primeira, branca, apresentando grau de maturacao tal que 

lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a 

Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA. 

2.000 Kg 

12 

CEBOLINHA, de primeira, molho, apresentando grau de evolucao 

completo do tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

600 UN 

13 

CENOURA, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a 

Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA. 

3.000 Kg 

14 

CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

3.000 Kg 

15 

COENTRO, de primeira, em molho, apresentando grau de evolucao 

completo do tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

600 UN 

16 

COUVE, de primeira, in natura, molho, inteiro, verde, apresentando grau 

de evolucao completo do tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia 

de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

600 UN 

17 

GOIABA, vermelha, de primeira, in natura, com ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas, grau de maturacao que permita suportar a 

manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas 

para o consumo. O produto devera estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS. 

720 Kg 

18 

INHAME, branco, de primeira, com grau de maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes 

adequadas para o consumo. O produto devera estar em conformidade 

com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

200 Kg 
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LARANJA, pera, de primeira, in natura, com grau de maturacao que 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional 

de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

7.000 Kg 

20 

LIMAO, tahiti, de primeira, in natura, com grau de maturacao que 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional 

de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

100 Kg 

21 

MAÇÃ vermelha de primeira, in natura, com grau de maturacao que 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional 

de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

2.500 Kg 

22 

MAMÃO, formosa, de primeira, in natura, com grau de maturacao que 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional 

de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

2.000 Kg 

23 

MANGA, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes 

adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de Normas 

e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

1.000 Kg 

24 

MELANCIA, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes 

adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de Normas 

e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

9.000 Kg 
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25 

MELAO, amarelo, de primeira, in natura, com grau de maturacao que 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional 

de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

2.000 Kg 

26 

PEPINO, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes 

adequadas para o consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de Normas 

e Padroes para Alimentos - CNNPA. 

200 Kg 

27 

PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

800 Kg 

28 

QUIABO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturacao tal 

que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao 

em condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA 

250 Kg 

29 

REPOLHO, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. 

2.000 Kg 

30 Tempero verde molho de primeira 500 UN 

31 

TOMATE, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a 

Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA. 

3.000 Kg 

32 

UVA, de primeira, tipo Italia, verde, in natura, apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a 

conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia 

de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

1.000 Kg 
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33 

VAGEM, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo com as Normas e/ou Resolucoes da 

Anvisa/MS. 

200 Kg 

    

    

    

 

 

 

LOTE V - CARNES E DERIVADOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD U.M. 

1 

CARNE, bovina, alcatra, resfriada, sem osso. Acondicionado em filme 

de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do produto 

nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua 

entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente do Ministerio da Agricultura apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade. 

2.000 KG 

2 

CARNE, bovina, charqueada, dianteiro. Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do produto 

nao podera ser inferior a 3 meses, contados a partir da data de sua 

entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente do Ministerio da Agricultura apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade. 

200 KG 
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3 

CARNE, bovina, do sol, contra-filé, sem osso. Acondicionado em filme 

de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do produto 

nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua 

entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente do Ministerio da Agricultura apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade. 

1.300 KG 

4 

CARNE, bovina, musculo, resfriada, sem osso. Acondicionado em 

filme de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do 

produto nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data de 

sua entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura apresentando, em 

sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade. 

500 KG 

5 

CARNE, bovina, patinho. resfriada, sem osso. Acondicionado em filme 

de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do produto 

nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua 

entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente do Ministerio da Agricultura apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade. 

1.500 KG 

6 

Carne bovina paleta, resfriada, sem osso. Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do produto 

nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua 

entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente do Ministerio da Agricultura apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade. 

500 KG 

7 

CARNE, bovina, moida, resfriada, sem osso e sem gordura. 

Acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plastico 

transparente, validade do produto nao podera ser superior a 3 dias, 

contados a partir da data de sua entrega. O produto devera estar em 

conformidade com as normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da 

Agricultura apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos 

oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome 

1.000 KG 
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do produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou 

prazo de validade. 

8 

LINGUICA, calabresa, defumada, especial, acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do produto 

nao podera ser superior a 3 meses, contados a partir da data de sua 

entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente da ANVISA/MS inclusive apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, nome do fabricante e do produto, CNPJ do 

fabricante, numero do lote, data de fabricacao e data ou prazo de 

validade. 

800 KG 

9 

OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 12 unidades, 

com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, peso liquido minimo de 720 g e de acordo com Normas e/ou 

Resolucoes vigentes da Anvisa/MS ou Ministerio da Agricultura. 

1.500 CR 

10 

QUEIJO tipo mussarela, barra, embalagem com identificacao do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O 

produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio 

da Saude. 

300 KG 

11 

CARNE, de frango, peito, congelado, acondicionado em filme de PVC 

transparente ou saco plastico transparente, validade do produto nao 

podera ser inferior a 12 meses, contados a partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou 

legislacao vigente da ANVISA/MS inclusive apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem 

contendo no minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade. 

6.000 KG 

12 
SALSICHA, de carne de boi, para hot dog. Embalagem em filme PVC 

transparente ou saco plastico transparente com identificacao do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de 

acordo com as Portarias do Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304 de 

22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105 de 

400 PC 
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19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilancia Sanitaria n.5504/99. O produto 

devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude. 

    

LOTE VI – BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 

1 

ACHOCOLATADO LÍQUIDO a base de leite, acucar, soro de leite, 

minerais e cacau em po. No preparo de qualquer qualidade de 

chocolate, o cacau correspondente ao tipo deve entrar, no minimo, na 

proporcao de 32%. O rotulo deve trazer a denominacao generica de 

"Chocolate" seguida da classificação constante desta Norma. 

chocolates em po parcialmente desengordurados é obrigatório a 

declaracao do teor de lipidios do produto. Embalagem: caixa com 1000 

ml. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, 

composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem 

como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos 

consumidores. 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 impresso na embalagem. 

Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS. 

5.000 L 

2 

IOGURTE, integral, compolpa de frutas, rico em nutrientes. Embalagem 

com no minimo 1.000 ml, com indicacao do produto, marca do 

fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, de acordo com a 

Resolucao 12/78 da CNNPA. O produto devera ter registro no Ministerio 

da Agricultura e/ou Ministerio da saude. 

500 L 

3 

IOGURTE INTEGRAL com polpa de frutas bandeja com 6 unidades, 

rico em nutrientes. Embalagem com no minimo 1.000 ml, com indicacao 

do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, 

de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. O produto devera ter 

registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da saude. 

500 UN 
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4 

LEITE, DE VACA, LÍQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, LONGA 

VIDA, rico em calcio, sem soro e sem amido, acondicionado em 

embalagem tetra pak contendo 01 litro. As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em 

que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca 

do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote e data de 

validade. 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) 

MAPA/INMETRO. 

2000 L 

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
4.1. A Contratada deverá fornecer todos os alimentos nos preços, prazos e formas 
estipulados no Edital e Contrato, e em acordo as normas da ANVISA. 

4.2. Caso os insumos fornecidos se encontrem desconforme ao exigido no Edital e/ou da 
proposta contratada, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, constituindo, dentre 
outras, causas de não recebimento dos produtos; 

4.3. A obrigação da entrega dos insumos restará configurada após recebimento pela 
contratada das respectivas Ordens de Fornecimento emitidas pelo Departamento de Compras. 

4.4. Serão rejeitados os itens entregues em desacordo com o constante da planilha 
descritiva do Edital, contrato, ordem de fornecimento, ou ainda: 

a) De marcas em desacordo com as contratadas, salvo se de qualidade similar, a ser 
verificado a critério do órgão recebedor; 

b) Nota fiscal sem indicação do lote do insumo; 

c) Fora dos parâmetros de qualidade, validade, especificações contratadas ou das normas 
da ANVISA; 

d) Quando a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade em 
desacordo com o discriminado no edital e/ou pedido; 

e) Os produtos apresentarem vícios de qualidade ou tiverem sido prestados de forma 
imprópria para uso ou com defeitos de fabricação; 

f) Quando em desacordo com as normas da ANVISA, tocante a comercialização, entrega, 
fornecimento, transporte de alimentos. 

4.5. Os produtos recusados pelo contratante deverão ser substituído(s) nos termos do edital, 
especificações e condições de recebimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de não serem os mesmos recebidos, independente das sanções cabíveis. 

4.6. A carga e descarga dos produtos correrá a conta da CONTRATADA, sem ônus para a 
contratante, ou cobrança de frete. 
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4.7. A entrega dos produtos deverá ser efetuada impreterivelmente: 

4.7.1. Na Secretaria Municipal de Educação, em dias comerciais/úteis, de 08:00 as 11:00 
horas e de 14:00 as 16:00 horas, conforme agendamento com o responsável pela unidade. 

4.7.1.1. Recebida ordem de fornecimento, a empresa contratada terá prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos para efetuar a entrega dos itens constantes das ordens de fornecimento, 
contados do dia do seu recebimento. 

4.8. Constatadas irregularidades no fornecimento a CONTRATANTE poderá, quanto à 
especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

5. PRAZOS: 

Os quantitativos constantes da planilha em anexo estão dimensionados para aquisições 
fracionadas em pedidos parcelados, para atendimento das necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação Cultura e Esporte, para o ano letivo 2022. 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias do recebimento definitivo pela unidade 
competente, com atesto da respectiva nota fiscal. 

Havendo necessidade de troca de insumo, nos termos do item 4.4, deste Termo, bem como, 
necessária a substituição da nota fiscal, o prazo do pagamento iniciar-se-á após efetuadas as 
devidas correções pela contratada. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os alimentos de origem animal deverão dispor do REGISTRO junto ao órgão competente, a saber: SIF 
/ SIE ou SIM. 

Entende-se que nos preços cotados estão incluídos além do lucro, todas despesas e custos 
referentes a venda dos produtos, inclusive impostos, taxas, embalagens, fretes e seguros 
necessários a entrega.  
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ANEXO IV 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(Modelo) 

 
À (nome do comprador) 

 
   Prezados Senhores, 

 
   Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ 
(_____________), nos termos do Edital e seus Anexos. 
 

ANEXO I – MODELO DE PLANILHAS DE PREÇO 

RELAÇÃO DOS MATERIAIS 
 

LOTE I - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

AÇUCAR, cristalizado, 

contendo o minimo de 99,3% 

de sacarose, aparencia 

homogenea, livre de 

sujidades, parasitos e larvas, 

cor branca. 

EmbalageC6:C20impressas 

pelo fabricante, diretamente 

na embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome e/ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, 

endereco, peso, 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 

3.000 Kg 
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Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS/INMETRO. 

2 
AMENDOIM, in natura, tipo 1. 

Apresentação com casca. 
175 KG 

   

3 

ARROZ, branco, polido, grãos 

inteiros, longo fino tipo 1. 

Embalagem contendo 1 kg As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome 

e/ou CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricação ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme as 

Normas e/ou Resolucoes 

vigentes da Anvisa/MS e 

INMETRO. 

6.000 Kg 
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4 

BISCOITO, doce,tipo maizena 

acondicionado em embalagem 

contendo 400 g As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

4000 PC 

   

5 

BISCOITO, integral tipo 

Cream Cracker, 

acondicionado em embalagem 

contendo 400 g As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Na data da 

entrega, o prazo de validade 

60 PC 
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indicado para o produto, nao 

devera ter sido ultrapassado 

na sua metade, tomando-se 

como referencia, a data de 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

6 

BISCOITO, tipo Cream 

Cracker, acondicionado em 

embalagem contendo 400 g 

As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

2.000 PC 
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7 

CAFE, torrado e moido. 

Embalagem a vacuo de 250 g, 

de primeira qualidade, selo de 

pureza da associacao 

brasileira da industria do cafe - 

ABIC, registro no ministério da 

saúde, Portaria 451/97. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

200 PC 

   

8 

FARINHA, de trigo, sem 

fermento, especial, primeira 

qualidade, embalagem 

contendo identificacao do 

produto, acondicionada em 

saco plastico transparente, 

pacote 01 Kg. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

1.500 Kg 
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produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

9 

FARINHA, de mandioca, 

grupo seca, subgrupo fina, tipo 

1. Embalagem contendo 01 Kg 

No rotulo deve constar a 

denominacão do produto de 

acordo com sua designacao 

ou classificacao, As farinhas 

trarao o nome, seguida do 

nome vegetal comum de 

origem. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Na data da 

entrega, o prazo de validade 

indicado para o produto, nao 

devera ter sido ultrapassado 

na sua metade, tomando-se 

1.500 Kg 
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como referencia, a data de 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

10 

FEIJÃO, carioquinha, tipo 1, 

Embalagem contendo 1 kg. As 

seguintes informacoes 

deverão ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome 

e/ou CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

peso, composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricação ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme as 

Normas e/ou Resolucoes 

vigentes da Anvisa/MS e 

INMETRO. 

4.500 Kg 
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11 

FERMENTO químico em pó 

100g, a base de amido de 

milho geneticamente 

modificado, fosfato 

monocálcico, bicarbonato de 

sódio e carbonato de cálcio. 

As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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. 

300 UN 

   

12 

FLOCOS, de milho, pre-

cozido. Embalagem com 500 

g, O produto deve ser rotulado 

de acordo com o cereal de 

origem e a classificacao. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

2.000 UN 
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validade, Norma(s) vigente(s), 

ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas e registros 

nos orgaos competentes. 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. 

13 

FUBÁ, de milho. Embalagem 

com 500 g. O produto deve ser 

rotulado de acordo com o 

cereal de origem e a 

classificacao. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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 

2.000 UN 
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Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

14 

Leite em pó integral 

instantâneo 400g, a base de 

fibra, permeado de soro de 

leite natural, minerais (cálcio, 

ferro e zinco), vitaminas 

(vitamina C, vitamina E, 

vitamina A e vitamina D) e 

emulsificante lecitina de soja. 

As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

8.000 UN 
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15 

MACARRÃO tipo espaguete 

500 g a base de Sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, farinha de trigo 

tipo 2 enriquecida dom ferro e 

ácido fólico, fécula de 

mandioca ou creme de milho, 

corantes naturais urucum e 

cúrcuma. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

5.000 UN 

   

16 

MACARRÃO tipo parafuso 

500 g a base de sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, ovos e corante 

natural de urucum. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

5.000 UN 
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CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

17 

MASA PRONTA PARA BOLO 

5Kg enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura 

vegetal interesterificada, 

amido de milho (Bacillus 

thuringiensis, Streptomyces, 

viridochromogenes e 

Agrobacterium tumefaciens), 

sal, fermentos químicos 

(bicarbonato de sódio, fosfato 

de sódio e alumínio e fosfato 

monocálcico) e conservante 

propionato de cálcio. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

200 UN 
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competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

18 

Milho de pipoca 500g 

embalados em plástico 

atóxico, transparente e incolor, 

termosselada, isenta de mofo 

ou bolores, odores estranhos e 

substâncias nocivas. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

100 UN 
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19 

Milho para canjica branca 

400g embalados em plástico 

atóxico, transparente e incolor, 

termosselada, isenta de mofo 

ou bolores, odores estranhos e 

substâncias nocivas. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. Ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas. 

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. 

200 UN 

   

20 

SAL, refinado, iodado, 

indicado para consumo 

humano, acondicionado em 

embalagem contendo 1 Kg. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente na 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

500 Kg 
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fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. 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. 

21 

FARINHA, de tapioca, natural. 

Embalagem com 500 g. No 

rotulo deve constar a 

denominacão do produto de 

acordo com sua designacao 

ou classificacao, As farinhas 

trarao o nome, seguida do 

nome vegetal comum de 

origem. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome e/ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote, data de 

validade, Norma(s) vigente(s) 

e registros nos orgaos 

competentes. 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 

fabricacão ou lote, impressa 

na embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

200 UN 
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Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS e INMETRO. 

LOTE II - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENLATADOS, ÓLEOS, SACHÊS) 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

ACHOCOLATADO, em pó, a 

base de acucar, cacau em po, 

lecitina de soja e 

aromatizantes. O chocolate 

deve ser obtido de materias 

primas sas e limpas, isentas 

de materia terrosa, de 

parasitos, detritos animais, 

cascas de sementes de cacau 

e de outros detritos vegetais. 

No preparo de qualquer 

qualidade de chocolate, o 

cacau correspondente ao tipo 

deve entrar, no minimo, na 

proporção de 32%. O rotulo 

deve trazer a denominação 

generica de "Chocolate" 

seguida da classificacao 

constante desta Norma. 

chocolates em po 

parcialmente 

desengordurados e obrigatorio 

a declaracao do teor de lipidios 

do produto. Embalagem com 

400 g. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

1.500 UN 
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diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, peso, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote data de 

validade, normas vigentes e 

registros nos orgaos 

competentes. Conforme as 

Normas e/ou Resolucoes 

vigentes da Anvisa/MS. 

2 

Adoçante dietético, sem 

cilclamato de sódio, sem 

sacarina, sem aspartame, sem 

sorbitol, sem frutose na 

composição - 100 ml. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

20 UN 

   

3 
Adoçante próprio para forno 

e fogão, sem cilclamato de 

sódio, sem sacarina, sem 

20 UN 
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aspartame, sem sorbitol, sem 

frutose - 133g 

4 

Aveia flocos finos 200g rico 

em proteínas, ferro, magnésio, 

fósforo, zinco, manganês, 

vitamina B1 e vitamina B5 

300 UN 

   

5 

Colorau 500g a basse defubá, 

semente de urucum e óleo de 

soja 

250 PC 

   

6 Cominho em pó 50g 2.000 PC    

7 

Extrato de tomate 

concentrado copo 190g. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

4.000 UN 

   

8 

Margarina Vegetal c/ sal 50% 

lip. 500g a base de, óleos 

vegetais líquidos e 

modificados, água, sal, soro 

de leite em pó, maltodextrina, 

leite em pó desnatado, 

vitaminas b (b1, b6 e b12), 

2.000 UN 
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selenito de sódio (selênio), 

vitamina a, estabilizantes: 

lecitina de soja e mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos, 

conservador: sorbato de 

potássio, acidulante: ácido 

cítrico, antioxidante: tbhq e 

edta cálcio dissódico, 

aromatizante: aroma idêntico 

ao natural, corante: beta 

caroteno 

9 

Óleo de soja 900 ml 

geneticamente modificada a 

partir de Agrobacteruim sp.), e 

antioxidantes: TBHQ e ácido 

cítrico. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente sobre a 

embalagem em que o produto 

esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

2.200 UN 
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10 

Proteína texturizada de soja 

400g obtida através do 

processo de extrusão 

termoplástica da farinha 

desengordura de soja, com 

coloração CLARA, sabor e 

odor característicos e se 

apresenta em granulometria 

máxima de 3 mm. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

200 UN 

   

11 

Proteína texturizada de soja 

400g obtida através do 

processo de extrusão 

termoplástica da farinha 

desengordura de soja, com 

coloração ESCURA, sabor e 

odor característicos e se 

apresenta em granulometria 

máxima de 3 mm. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

200 UN 
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produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

12 

Vinagre de álcool 500 ml a 

base de fermentado acético de 

álcool , água e conservante 

INS 224, acidez 4,0%. As 

seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo 

fabricante, diretamente sobre 

a embalagem em que o 

produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, 

marca do produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao, prazo/data de 

validade. 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 impresso na 

embalagem. Conforme a(s) 

Norma(s) e/ou 

Resolucao(oes) vigente(s) da 

Anvisa/MS. 

200 UN 
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LOTE III - POLPA DE FRUTAS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

Polpas de frutas 

congeladas, produto não 

fermentado, não concentrado, 

não diluído, obtido de frutos 

polposos, através de processo 

tecnológico adequado, com 

um teor mínimo de sólidos 

totais proveniente da parte 

comestível do fruto. em 

embalagem de 01 kg. 

2.500 Kg 

   

LOTE IV - HORTIFRUTI 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

ABACAXI, de primeira, in 

natura, apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

100 UN 

   

2 

ABOBORA, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA 

1.500 Kg 
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3 

AIPIM, de primeira, 

apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

3.000 Kg 

   

4 

ALFACE, de primeira, tipo 

manteiga, em pe, 

apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA 

1.500 UN 

   

5 

ALHO, de primeira, sem a 

restia. Embalagem com 

identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. O 

produto devera obedecer a 

Legislacao Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

800 Kg 

   

6 

BANANA, da prata, de 

primeira, in natura, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA 

6.000 Kg 
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7 

BANANA, da terra, de 

primeira, in natura, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

5.000 Kg 

   

8 

BATATA, inglesa, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA 

3.000 Kg 

   

9 

BETERRABA, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

1.000 Kg 

   

10 

BROCOLIS, de primeira, in 

natura, apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

100 Kg 
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11 

CEBOLA, de primeira, branca, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

2.000 Kg 

   

12 

CEBOLINHA, de primeira, 

molho, apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

600 UN 

   

13 

CENOURA, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

3.000 Kg 

   

14 

CHUCHU, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

3.000 Kg 
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15 

COENTRO, de primeira, em 

molho, apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

600 UN 

   

16 

COUVE, de primeira, in 

natura, molho, inteiro, verde, 

apresentando grau de 

evolucao completo do 

tamanho, aroma e cor propria. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

600 UN 

   

17 

GOIABA, vermelha, de 

primeira, in natura, com 

ausencia de sujidades, 

parasitas e larvas, grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente da ANVISA/MS. 

720 Kg 

   

18 

INHAME, branco, de primeira, 

com grau de maturacao que 

permita suportar a 

manipulacao, o transporte e a 

conservacao e, condicoes 

adequadas para o consumo. O 

produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

200 Kg 
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Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

19 

LARANJA, pera, de primeira, 

in natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

7.000 Kg 

   

20 

LIMAO, tahiti, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

100 Kg 

   

21 

MAÇÃ vermelha de primeira, 

in natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

2.500 Kg 
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consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

22 

MAMÃO, formosa, de 

primeira, in natura, com grau 

de maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

2.000 Kg 

   

23 

MANGA, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

1.000 Kg 
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24 

MELANCIA, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

9.000 Kg 

   

25 

MELAO, amarelo, de primeira, 

in natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

2.000 Kg 

   

26 

PEPINO, de primeira, in 

natura, com grau de 

maturacao que permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao e, 

condicoes adequadas para o 

consumo, ausencia de 

sujidades, parasitas e larvas. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente da 

200 Kg 

   



 

 

MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM 

Estado da Bahia 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Itagimirim – Estado da Bahia 
CNPJ. 13.634.969/0001-66  |  Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000  |  Fone (73) 3289.2140 

ANVISA/MS e da Comissao 

Nacional de Normas e 

Padroes para Alimentos - 

CNNPA. 

27 

PIMENTAO, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

800 Kg 

   

28 

QUIABO, de primeira, in 

natura, apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA 

250 Kg 

   

29 

REPOLHO, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com a Resolucao 

12/78 da CNNPA. 

2.000 Kg 

   

30 
Tempero verde molho de 

primeira 
500 UN 
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31 

TOMATE, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. O produto devera 

obedecer a Legislacao 

Especifica e a 

Regulamentacao Tecnica 

vigente da ANVISA. 

3.000 Kg 

   

32 

UVA, de primeira, tipo Italia, 

verde, in natura, apresentando 

grau de maturacao tal que lhe 

permita suportar a 

manipulacao, o transporte e a 

conservacao em condicoes 

adequadas para o consumo. 

Com ausencia de sujidades, 

parasitos e larvas, de acordo 

com a Resolucao 12/78 da 

CNNPA. 

1.000 Kg 

   

33 

VAGEM, de primeira, 

apresentando grau de 

maturacao tal que lhe permita 

suportar a manipulacao, o 

transporte e a conservacao em 

condicoes adequadas para o 

consumo. Com ausencia de 

sujidades, parasitos e larvas, 

de acordo com as Normas 

e/ou Resolucoes da 

Anvisa/MS. 

200 Kg 

   

LOTE V - CARNES E DERIVADOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 
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1 

CARNE, bovina, alcatra, 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

2.000 KG 

   

2 

CARNE, bovina, 

charqueada, dianteiro. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

inferior a 3 meses, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

200 KG 
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3 

CARNE, bovina, do sol, 

contra-filé, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

1.300 KG 

   

4 

CARNE, bovina, musculo, 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

500 KG 
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5 

CARNE, bovina, patinho. 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

1.500 KG 

   

6 

Carne bovina paleta, 

resfriada, sem osso. 

Acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

O produto devera estar em 

conformidade com as normas 

e/ou legislacao vigente do 

Ministerio da Agricultura 

apresentando, em sua 

embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

500 KG 
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7 

CARNE, bovina, moida, 

resfriada, sem osso e sem 

gordura. Acondicionado em 

filme de PVC transparente ou 

saco plastico transparente, 

validade do produto nao 

podera ser superior a 3 dias, 

contados a partir da data de 

sua entrega. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente do Ministerio da 

Agricultura apresentando, em 

sua embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

1.000 KG 

   

8 

LINGUICA, calabresa, 

defumada, especial, 

acondicionado em filme de 

PVC transparente ou saco 

plastico transparente, validade 

do produto nao podera ser 

superior a 3 meses, contados 

a partir da data de sua 

entrega. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente da ANVISA/MS 

inclusive apresentando, em 

sua embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, nome do fabricante e 

do produto, CNPJ do 

fabricante, numero do lote, 

data de fabricacao e data ou 

prazo de validade. 

800 KG 
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OVO tipo extra, classe A, 

branco. Embalagem contendo 

12 unidades, com dados de 

identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade, peso liquido minimo 

de 720 g e de acordo com 

Normas e/ou Resolucoes 

vigentes da Anvisa/MS ou 

Ministerio da Agricultura. 

1.500 CR 

   

10 

QUEIJO tipo mussarela, 

barra, embalagem com 

identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. O 

produto devera ter registro no 

Ministerio da Agricultura e/ou 

Ministerio da Saude. 

300 KG 

   

11 

CARNE, de frango, peito, 

congelado, acondicionado em 

filme de PVC transparente ou 

saco plastico transparente, 

validade do produto nao 

podera ser inferior a 12 meses, 

contados a partir da data de 

sua entrega. O produto devera 

estar em conformidade com as 

normas e/ou legislacao 

vigente da ANVISA/MS 

inclusive apresentando, em 

sua embalagem, as marcas e 

carimbos oficiais pertinentes. 

Rotulagem contendo no 

minimo, peso liquido, nome do 

produto, nome e CNPJ do 

beneficiador, numero do lote e 

data ou prazo de validade. 

6.000 KG 
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12 

SALSICHA, de carne de boi, 

para hot dog. Embalagem em 

filme PVC transparente ou 

saco plastico transparente 

com identificacao do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido, de 

acordo com as Portarias do 

Ministerio da Agricultura, 

DIPOA n.304 de 22/04/96 e 

n.145 de 22/04/98, da 

Resolucao da ANVISA n.105 

de 19/05/99 e da Lei Municipal 

/ Vigilancia Sanitaria 

n.5504/99. O produto devera 

ter registro no Ministerio da 

Agricultura e/ou Ministerio da 

Saude. 

400 PC 

   

LOTE VI – BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN 
MARCA VALOR 

UNI 

VALOR 

TOTAL 

1 

ACHOCOLATADO LÍQUIDO 

a base de leite, acucar, soro 

de leite, minerais e cacau em 

po. No preparo de qualquer 

qualidade de chocolate, o 

cacau correspondente ao tipo 

deve entrar, no minimo, na 

proporcao de 32%. O rotulo 

deve trazer a denominacao 

generica de "Chocolate" 

seguida da classificação 

constante desta Norma. 

chocolates em po 

parcialmente 

desengordurados é obrigatório 

a declaracao do teor de lipidios 

do produto. Embalagem: caixa 

com 1000 ml. As seguintes 

informacoes deverao ser 

5.000 L 
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impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome/CNPJ 

do fabricante, marca do 

produto, endereco, 

quantidade, composicao, data 

de fabricacao ou lote, 

prazo/data de validade, bem 

como sobre os riscos que 

apresentam a saude e 

seguranca dos consumidores. 

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 

impresso na embalagem. 

Conforme as Normas e/ou 

Resolucoes vigentes da 

Anvisa/MS. 

2 

IOGURTE, integral, compolpa 

de frutas, rico em nutrientes. 

Embalagem com no minimo 

1.000 ml, com indicacao do 

produto, marca do fabricante, 

data de fabricacao e prazo de 

validade, de acordo com a 

Resolucao 12/78 da CNNPA. 

O produto devera ter registro 

no Ministerio da Agricultura 

e/ou Ministerio da saude. 

500 L 

   

3 

IOGURTE INTEGRAL com 

polpa de frutas bandeja com 6 

unidades, rico em nutrientes. 

Embalagem com no minimo 

1.000 ml, com indicacao do 

produto, marca do fabricante, 

data de fabricacao e prazo de 

validade, de acordo com a 

500 UN 
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Resolucao 12/78 da CNNPA. 

O produto devera ter registro 

no Ministerio da Agricultura 

e/ou Ministerio da saude. 

4 

LEITE, DE VACA, LÍQUIDO, 

INTEGRAL, 

PASTEURIZADO, LONGA 

VIDA, rico em calcio, sem soro 

e sem amido, acondicionado 

em embalagem tetra pak 

contendo 01 litro. As seguintes 

informacoes deverao ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem 

em que o produto esta 

acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereco, 

composicao, data de 

fabricacao ou lote e data de 

validade. 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) 

MAPA/INMETRO. 

2000 L 

   

  
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data da abertura da licitação. 
   Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 
responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 
   Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 
que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da 
empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer 
outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 
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virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 
concedidos. 
   Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar 
o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim 
fornecemos os seguintes dados: 
  Razão Social: _____________________________________ 
  CNPJ/MF: _______________ 
  Endereço: __________________________________________ 
  Tel./Fax: _______________ 
  CEP: ____________________ 
  Cidade: __________________________ UF: __________ 
  Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ________________ 
 
   Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
 Nome:_______________________________________________________ 
 Endereço:____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:________________________UF:______ 
  CPF/MF:________________________Cargo/Função:_________________ 
  RG nº:___________________________Expedido por: ____________ 
  Naturalidade:____________________Nacionalidade: _________________ 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

(Modelo) 
 
 

[Nome da empresa], CNPJ n.º __________________sediada [Endereço 
completo], declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato 
superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

_____________________________ 
Local e Data 

 
______________________________ 

Nome e Identidade do Declarante 
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ANEXO VI 
 

I. DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
(Modelo) 

 
[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob nº. ________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) 
da Carteira de Identidade n° [Número da Carteira de Identidade] e do CPF Nº. 
[Número do CPF], DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 
menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
 

__________________________________ 
Local e Data 

 
_____________________________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo / Telefone 
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ANEXO VII 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Modelo) 
Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa 

Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na 
[endereço da Empresa Licitante], forneceu para esta empresa/Entidade [Razão 
Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da 
Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do 
atestado], materiais cotados(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a 
__/__/__): 

 OBJETO ENTREGUE: (descrever o fornecimento dos bens) 
 VALOR GLOBAL (R$):.................................. (se possível). 

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) 
executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, 
fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

__________________________ 
Local e Data 

___________________________________________ 
[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

Cargo / Telefone 
 

OBSERVAÇÃO: EMITIREM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA/ ENTIDADE OU 
IDENTIFICÁ-LA LOGO ABAIXO OU ACIMA DO TEXTO, COM NOME, CNPJ, 
ENDEREÇO, TELEFONES, FAX E E-MAIL. 

                                                                                                                                                                             
 


	EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 - SRP
	PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 037/2022
	O Pregoeiro do município de ITAGIMIRIM, designado pelo Decreto Municipal Nº. 020, de 10 de fevereiro de 2022, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que será regido, pe...
	Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br.
	5.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade por...
	6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
	9.10. A proposta de preços reformulada, atualizada com o último lance deverá ser enviada no prazo de 24 horas a partir da arrematação do lote no sistema, sob pena de desclassificação.
	9.10.1. No caso de indisponibilidade do sistema (sendo assim ela comprovada pelo licitante), em que após prazo citado, sem que a empresa vencedora tenha conseguido inserir sua proposta, esta terá mais 60 (sessenta) minutos via e-mail no licitacoes@ita...
	10.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o comprador e nem firam os direitos dos demais Licitantes.
	10.5. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Município, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM e no site www.licitacoes-e.com.br.
	12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM, localizada à Rua São João, 01 - centro – CEP 45850-000 – ITAGIMIRIM- BA, no horário de 08h00min às ...

	14. DO PAGAMENTO
	14.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo ao comprador por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidaç...
	16.3. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10...

	ANEXO I
	PREGÃO ELETRÔNICO XX/2022 - SRP
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2022
	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
	CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
	I.  Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
	II.  Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
	CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO  REGISTRO DE PREÇO
	I.  Por iniciativa da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM:
	CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
	ITAGIMIRIM - BA, _____ de ______________ de 2022.
	CONTRATADA
	MINUTA DO CONTRATO

	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (1)
	CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	CONTRATADA

	1. OBJETO: Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM-BA.
	2. JUSTIFICATIVA:
	3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO:
	4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
	4.1. A Contratada deverá fornecer todos os alimentos nos preços, prazos e formas estipulados no Edital e Contrato, e em acordo as normas da ANVISA.
	4.2. Caso os insumos fornecidos se encontrem desconforme ao exigido no Edital e/ou da proposta contratada, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, constituindo, dentre outras, causas de não recebimento dos produtos;
	4.3. A obrigação da entrega dos insumos restará configurada após recebimento pela contratada das respectivas Ordens de Fornecimento emitidas pelo Departamento de Compras.
	4.4. Serão rejeitados os itens entregues em desacordo com o constante da planilha descritiva do Edital, contrato, ordem de fornecimento, ou ainda:
	a) De marcas em desacordo com as contratadas, salvo se de qualidade similar, a ser verificado a critério do órgão recebedor;
	b) Nota fiscal sem indicação do lote do insumo;
	c) Fora dos parâmetros de qualidade, validade, especificações contratadas ou das normas da ANVISA;
	d) Quando a nota fiscal/fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade em desacordo com o discriminado no edital e/ou pedido;
	e) Os produtos apresentarem vícios de qualidade ou tiverem sido prestados de forma imprópria para uso ou com defeitos de fabricação;
	f) Quando em desacordo com as normas da ANVISA, tocante a comercialização, entrega, fornecimento, transporte de alimentos.
	4.5. Os produtos recusados pelo contratante deverão ser substituído(s) nos termos do edital, especificações e condições de recebimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não serem os mesmos recebidos, independente das sanções cabív...
	4.6. A carga e descarga dos produtos correrá a conta da CONTRATADA, sem ônus para a contratante, ou cobrança de frete.
	4.7. A entrega dos produtos deverá ser efetuada impreterivelmente:
	4.7.1. Na Secretaria Municipal de Educação, em dias comerciais/úteis, de 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 16:00 horas, conforme agendamento com o responsável pela unidade.
	4.7.1.1. Recebida ordem de fornecimento, a empresa contratada terá prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para efetuar a entrega dos itens constantes das ordens de fornecimento, contados do dia do seu recebimento.
	4.8. Constatadas irregularidades no fornecimento a CONTRATANTE poderá, quanto à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
	5. PRAZOS:
	6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	7. DISPOSIÇÕES GERAIS:
	ANEXO IV
	I. DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

	ANEXO VII

