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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 002/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao
Decreto Municipal nº 3.801/2020, com a finalidade de identificar o maior número de
fornecedores e estimar o preço de mercado de gêneros alimentícios (perecíveis e
não perecíveis), para atender as necessidades do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), da Rede Municipal de Ensino do município de Cairu,
Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços para os
gêneros alimentícios, conforme Anexo I da presente chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração
da

Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 Ramal 208, e a cotação
em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ e
assinada pelo representante legal, deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail
acima até o dia 30 de janeiro de 2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de
preços de mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação
será objeto de posterior procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei
Federal nº 10.520/2002, no que couber.

Cairu-BA, 22 de janeiro de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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RELAÇÃO DE GÊNEROS

ITEM

1

2

3

GÊNERO E ESPECIFICAÇÃO

EMBALAGEM UNID QUANT

Açúcar cristal granulado – sem umidade, cor clara
característica e nenhum tipo de sujidade, composição
nutricional (5g): Máximo de: valor energético 20kcal=84kj
e carboidratos 5g, não conter quantidades significativas de
Pacote de 1 kg
kg
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras
trans, fibra alimentar e sódio. Embalagem em polietileno
contendo especificações do produto, data de fabricação e
prazo de validade.
Alimento achocolatado - em pó. Ingredientes: açúcar,
cacau em pó, minerais, maltodextrína, vitaminas,
emulsificante lecitina de soja. Contém Glúten e contém
Pacote de 700g UND.
traços de leite, composição nutricional (20g) máximo de:
valor energético 79 kcal=332kj ; carboidratos 19g; 75mg
de sódio.
Arroz - tipo agulha, cor branca polida, longo fino tipo 1,
sem sujidades ou presenças de parasitas, larvas e bolores.
Embalagens com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade. composição nutricional
(50g) Máximo de: 179KCAL=752KJ, carboidrato 40g ,
Pacote de 1 kg
kg
Embalagem Primária: embalagem em película de
polietileno laminado, medindo 360 x 250 mm; espessura
0,06 mm, com impressão, atóxico contendo 1 kg do
produto. Embalagem Secundária: Saco em polietileno
liso para revestimento contendo 30 unidades de 1kg.

MARCAS
SUGERIDAS

R$ UNIT

R$ TOTAL

800

Padim;
Cristal;
Cateté; União,
ou similar

R$

-

R$ 0,00

210

Toddy; Três
Corações, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

240

Camil; Tio
Urbano; Meu
Biju; Tio João;
Padim, ou
similar

R$

-

R$ 0,00
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4

5

6

Arroz - parboilizado, polido, longo fino ,tipo 1, sem
sujidades ou presenças de parasitas, larvas e bolores.
Embalagens com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade. composição nutricional
(50g) Máximo de: 179KCAL=752KJ,carboidrato 40g ,
Embalagem Primária: embalagem em película de
polietileno laminado, medindo 360 x 250 mm; espessura
0,06 mm, com impressão, atóxico contendo 1 kg do
produto. Embalagem Secundária: Saco em polietileno
liso para revestimento contendo 30 unidades de 1kg.
Biscoito cream cracker – alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de massa de farinha
de trigo preparada com farinhas, amido e féculas – serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais; deverá ser de dupla
embalagem (3 em 1). Composição do produto: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, amido, sal, fermentos, extrato de malte,
estabilizante lecitina de soja. Composição nutricional
(30g) Máximo de: Valor energético 143 kcal = 601 kJ,
carboidratos 20g, 0 de gorduras trans, sódio 210mg.
Mínimo de:proteínas de 2,6g, fibra alimentar 0,6g.
Biscoito de Maisena – alimento obtido pelo amassamento
e cozimento conveniente de massa de farinha de trigo
preparada com farinhas, amido e féculas – serão rejeitados,
os biscoitos mal cozidos, queimados e de características
organolépticas anormais; deverá ser de dupla embalagem (3
em 1). Composição do produto: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, gordura vegetal,

Pacote de 1 kg

kg

210

Camil; Tio
Urbano; Meu
Biju; Tio João;
Padim, ou
similar

Pacote com
400g

UND.

800

Marilan,
Vitarella, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

Pacote com
400g

UND.

800

Marilan,
Vitarella, ou
similar

R$

-

R$ 0,00
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açúcar, amido, sal, fermento, composição nutricional
(30g) Máximo de: valor energético 136kcal=571kJ,
carboidrato 22g, gorduras trans 0,sódio 120mg. Mínimo
de: proteínas 1,5g, fibra alimentar 0,6g.

7

8

9

Chocolate em pó 50% CACAU -Ingredientes: Cacau em
pó solúvel, açúcar e aromatizante.Não contém Glúten,
composição nutricional (20g) máximo de: valor energético
79 kcal=332kj;gorduras totais 1,8g. Embalagem em caixa.

Caixa de 200g

UND.

Farinha de milho - Farinha de milho pré cozida tipo
Flocão. Submetido a processos de maceração, secagem,
moagem, laminação adequada e isento de resíduos,
impurezas, bolor e odor não característico. Enriquecida
com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: sacos de Pacote de 500g
polietileno transparente, atóxico, pacotes de 500g, (não poderá ser
UND.
Embalagem secundária: sacos de polietileno transparente, embalagem de
atóxico, composição nutricional (50g): Máximo de : valor
papel)
energético 180kcal= 756KJ, carboidratos de 40g, Mínimo
de : fibra alimentar 1,4g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade
Farinha de trigo com fermento, enriquecida com ferro e
ácido fólico, a base de: farinha de trigo, sal,fermento
Pacote de 1 kg
químico,pirofosfato de sódio, bicarbonato de sódio,fosfato,
(não poderá ser
kg
composição nutricional
(50g): Máximo de: valor
embalagem de
energético 176 kcal=739KJ, carboidratos de 38g, sódio de
papel)
421mg Mínimo de : proteínas de 4,5g , fibra alimentar 1g,
, ferro 2,1mg.

120

Nestlé; Garoto;
Mavalério;
Fleischmann
Marilan,
Vitarella, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

150

Padim;
Maratá; Sinhá;
Coringa;
Vitamilho, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

120

Dona Benta;
Boa Sorte;
Finna; Primor;
Brandini, ou
similar

R$

-

R$ 0,00
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10

11

12

Leite em pó integral – enriquecido com vitaminas A e D,
embalagem aluminizada, contendo rótulo de identificação
do produto, marca do fabricante, registros do Ministério da
Agricultura e/ ou Saúde, prazo de fabricação e validade,
Pacote de 400g UND.
composição nutricional (26g):Máximo de: valor energético
132kcal=554KJ, carboidratos de 11g, gorduras totais 7,5g,
gorduras saturadas 5g, gorduras trans 0g, sódio 115mg
Mínimo de: proteínas de 6g, cálcio 220mg.
Leite integral UHT - produto integral, pasteurizado,
processado pelo sistema UHT (Ultra Hight Temperature).
Acondicionado em embalagens estéreis, totalmente
assépticas, protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita e Caixa Tetra Pak
L
de 1L
longa conservação, composição nutricional
(200ml):
Máximo de: valor energético 120kcal=504KJ, gorduras
totais 6,2g, gorduras saturadas 4g, gorduras trans 0g, sódio
140mg Mínimo de: proteínas de 5,8g, cálcio 230mg.
Linguiça - tipo calabresa defumada ou currada, embalagem
com até 2,5 KG à vácuo, em condições adequadas ao
consumo, validade não poderá ser superior a 3 meses,
contados a partir da data de sua entrega, composição
nutricional (50g): Máximo de:
valor energético
515kcal=2163KJ, gorduras totais 28g, gorduras saturadas
Pacote com até
kg
8,8g, gorduras trans 0g,sódio 1198mg. Mínimo de:
2,5kg
proteínas de 8g. Embalagem contendo a identificação do
produto, marca do fabricante, informações nutricionais,
prazo de validade e peso líquido, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e

180

Elegê;
Camponesa;
Itambé; La
Serenissima, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

1200

Itambé;
Piracanjuba;
Italac;
Betânia;
Camponesa, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

120

Aurora; Sadia,
ou similar

R$

-

R$ 0,00
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13

14

15

16

17

da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99, SIF/SIE.
Massa de Sopa -a base de: farinha de trigo de sêmola ou
semolina com ferro e ácido fólico/ corante natural de
urucum ou outras substâncias permitidas e submetido a
processos tecnológicos adequados, composição nutricional
(80g ): Máximo de: valor energético 282kcal=1184K ,
carboidratos de 61g,sódio 10mg.Mínimo de : proteínas de
8g,fibra alimentar de 0,6g,
Macarrão espaguete com ovos – iingredientes básicos:
farinha de trigo de sêmola ou semolina, ovos e corante
natural de urucum ou outras substâncias permitidas e
submetidas a processos tecnológicos adequados,
composição nutricional (80g) Máximo de:
valor
energético 305kcal=1281kj , carboidratos de 62g,gorduras
totais de 2g, gorduras saturadas 1g, gorduras trans 0g,
Mínimo de : proteínas de 6,5g,fibra alimentar de 1g.
Milho branco para mungunzá – tipo 1, branco e
despeliculado. composição nutricional (50g) Máximo de:
valor energético 190kcal=798kj , carboidratos de 42g,
Mínimo de : proteínas de 3g,fibra alimentar 1. Embalagem
com dados de identificação do produto e prazo de validade.
Milho para pipoca – grãos inteiros composição nutricional
(25g) Máximo de: valor energético 98kcal=409kj ,
carboidratos de 17g, Mínimo de : proteínas de 2g,fibra
alimentar 2,8. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.
Molho de tomate – produto obtido do cozimento de polpa
de tomate, óleo de soja, amido de milho, cebola, sal e
condimentos, composição nutricional (60g) Máximo de:

180

Adria; Petyan;
Padim, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

Pacote de 500g. UND.

450

Fortaleza;
Vitarella;
Padim;
Brandini;
Dona Benta, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

Pacote de 500g. UND.

180

Padim; Sinhá;
Yoki; Maratá,
ou similar

R$

-

R$ 0,00

Pacote de 500g UND.

120

Padim; Sinhá;
Maratá; Rico,
ou similar

R$

-

R$ 0,00

Sachê de 340g

300

Fugini;Primor;
Maratá;
Bonare;

R$

-

R$ 0,00

Pacote de 500g. UND.

UND.
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18

19

20

21

22

valor energético 40kcal=168kJ; carboidratos 8g, gorduras
totais 1g, gorduras saturadas e trans 0g, sódio 322mg. Não
deve indicar processamento defeituoso.
Óleo de soja – derivado de soja comestível 100% refinado,
gordura trans 0, sem colesterol, sem glúten, composição
nutricional (13ml):Máximo de:
valor energético
108kcal=454kJ, , gorduras totais 12g, gorduras saturadas
2,1g,
gorduras
monoinsaturadas
3,2g,
gorduras
poliinsaturadas 7,5g.
Proteína texturizada de soja – tipo I, obtida por
processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de
soja desengordurada, composição em 50g: Máximo de:
valor energético 180kcal= 756kj , carboidratos de 15g,
sódio 7,5mg Mínimo de : proteínas de 23g,fibra 7g.
Embalagem: com dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro no Ministério da Saúde
e/ou Agricultura.
Sal iodado de mesa – Produto composto de 100% cloreto
de sódio, não tóxico. Apresentação: refinado, sem temperos
e sujeiras. Embalagem primária em saco plástico
contendo 1kg, Embalagem Secundária: Saco em
polietileno liso para revestimento contendo 30 unidades de
1kg.
Suco integral de uva – conter polpa da fruta, ingredientes:
água e suco de uva concentrado. Composição em 50ml:
Mínimo de: valor energético 10kcal. Pasteurizado e
homogeneizado.
Suco integral de maracujá – conter polpa da fruta,
ingredientes: água e suco de maracujá concentrado.

Palmeiron, ou
similar

UND.

120

Soya; Primor;
Liza; Sinhá, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

Pacote de 400g UND.

180

Tia Sônia;
Sinhá; Prontu
Soy, ou similar

R$

-

R$ 0,00

Pacote de 1 kg.

90

Padim; Globo,
ou similar

R$

-

R$ 0,00

R$

-

R$ 0,00

R$

-

R$ 0,00

Pet de 900ml

kg

Embalagem tipo
UND.
PET 500ml

240

Embalagem tipo
UND.
PET 500ml

240

Maguary;
Serigy, Da
Fruta, ou
similar
Maguary;
Serigy, Da
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23

24

25

26

Composição em 50ml: Mínimo de: valor energético
10kcal. Pasteurizado e homogeneizado.
Trigo para kibe grão integral torrado e moído.
Composição em 50g: Mínimo de proteina 7g, fibra
alimentar 4g. Embalagem: com dados do fabricante, data Pacote de 500g UND.
de fabricação e prazo de validade, com registro no
Ministério da Saúde e/ou Agricultura.
Vinagre de vinho branco – composição: fermentado
acético de vinho branco e água. Acidez volátil 4%.

Frasco de
750Ml.

Carne verde / acém - Carne bovina congelada, de primeira
qualidade, sem osso, sem sebo, máximo de 15 % de
gordura, corte tipo acém, embalagem em plástico
transparente e resistente, em pacotes contendo até 2kg,
constando na embalagem: inspeção estadual, data de Pacote contendo
até 2kg
fabricação, de validade, peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura, Saúde, bem como as
normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de -18°C, prazo de validade mínimo
de 2 meses a partir da data de entrega.
Filé de Peito de frango – Carne de frango de primeira
qualidade, industrializada, tipo filé de peito, congelado,
embalagem revestida em plástico ou em sacos plástico
transparente e resistente, em pacotes contendo até 1kg, Pacote até 1 kg
constando na embalagem: inspeção estadual, data de
fabricação, de validade, peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura, Saúde, bem como as

Fruta, ou
similar

90

Sinhá; Yoki;
GranFino, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

UND.

90

Belmont;Prinz;
Toscano;
Castelo;
Minhoto, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

kg

320

Friboi, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

kg

580

Friboi, ou
similar

R$

-

R$ 0,00
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normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de no mínimo -10°C, prazo de
validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.
Salsicha congelada resfriada - Podendo conter carnes
mistas (frango, bovina, suína), de primeira qualidade,
isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagens, em condições adequadas ao consumo, com os
registros obrigatórios dos órgãos competentes, composição
nutricional (50g): Máximo de: valor energético
146kcal=613,2kj, carboidratos 2,5g, gorduras totais 13g,
gorduras saturadas 5,5g, gorduras trans 0g, fibra alimentar
27
0g e sódio até 625mg Mínimo de: proteínas 6g. Embalagem
contendo a identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA nº304 de 22/04/96 e
nº145 de 22/04/98, a Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99 e da Lei Municipal/ Vigilância Sanitária nº
5504/99. O produto deverá ter registro do Ministério da
Agricultura e /ou Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL

Pacote de 3kg

kg

250

Sadia;
Copacol, ou
similar

R$

-

R$ 0,00

R$ 0,00

A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A cotação de preços deverá indicar a marca dos produtos ofertados.
Prazo de Validade da Cotação: 08 (oito) dias.
Deverá ainda indicar representante que irá assinar o contrato: [Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial, telefone,
e-mail].
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1. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO:

O regime de execução do objeto desta licitação é de forma única e os produtos
deverão ser entregues em até 03 (três) dias contados da ORDEM DE
FORNECIMENTO emitida pela Contratante.

Os produtos deverão ser entregues na Superintendência da Alimentação Escolar
(Almoxarifado Central da Alimentação Escolar), situado na Avenida Beira Mar, s/nº,
Centro, Cairu-BA.

Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes (marítimo e terrestre).

O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados,
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações.

Os alimentos perecíveis (carnes bovinos, aves, pescados, salsichas) devem ser
entregues acondicionados em caixas térmicas ou isopor, embaladas em sacos
plásticos ou à vácuo, inclusive os salgados e defumados.

Os produtos congelados não devem conter sinais de descongelamento: cristais de
gelo ou água dentro das embalagens.

O fornecedor deverá entregar a mercadoria em veículos fechados, higienizados e
preferencialmente refrigerado.

Os cereais farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos,
umidade excessiva e objetos estranhos.
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As latas que acondicionam os produtos não podem estar enferrujadas, estufadas ou
amassadas.

As mercadorias entregues deverão ser acompanhadas das devidas notas fiscais,
caso contrário, não serão aceitas.

2. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E-MAIL.

A Superintendência da Alimentação Escolar será a responsável pelo recebimento e
conferência dos produtos licitados e recebidos do PNAE.

O referido Setor é

composto pela Supervisora de alimentação Tatyana Chagas Coutinho, nutricionista,
CRN-5 8466, a Assessora técnica Viviane Gomes de Oliveira e o Estoquista Ygo
Machado de Sousa.
Tel.: (75) 3653-2386
E-mail: sae.seduc@cairu.ba.gov.br

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS

a) A qualificação técnica dos produtos será comprovada através da apresentação
de Alvará Sanitário que deverá acompanhar a cotação de preços.
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