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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação no dia 06.03.2020, às 09:00HS (nove horas) em sua
sede. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diário de gêneros alimentícios (perecível e não perecível),
que se destinarão a alimentação dos demandatários do Serviço de Proteção Social Básica do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, vinculado a Secretaria Municipal de Políticas Sociais e para atendimento e manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Cairu, Estado da Bahia. Telefone. (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário
Oficial-site: www.cairu.ba.io.org.br. Cairu - Bahia, 17 de fevereiro de 2020. Robson Vicente Silva dos Santos - Pregoeiro
Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 022/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 083/2020
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEL E NÃO
PERECÍVEL), QUE SE DESTINARÃO A ALIMENTAÇÃO DOS DEMANDATÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

EMPRESA: _______________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
CIDADE: ______________________________ ESTADO: _________________________
TELEFONE: ___________________________FAX: _______________________________

Tomamos conhecimento, através do acesso à página www.cairu.ba.io.org.br (Diário Oficial do Município de Cairu), cópia
do instrumento convocatório da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 na forma acima identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail
pcairulicitacao.gov@hotmail.com.

A não remessa do recibo exime a Supervisão de Compras, Contratos, Convênios e Licitações da comunicação de eventuais
alterações e/ou retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre a
presente licitação.

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – FL. 1/62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 022/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 083/2020
REGÊNCIA LEGAL

I.

LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, DE 17 DE JULHO DE 2002, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, SUBSIDIARIAMENTE A
LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR.
II.

ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
•
•
•

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

III.

MODALIDADE

IV.

V.

PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2020
TIPO DE LICITAÇÃO

VI.

VII.

MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO

VIII.

MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
083/2020 – DATADO DE 11/02/2020
FORMA DE FORNECIMENTO
EXECUÇÃO INDIRETA / ENTREGA PARCELADA

A presente licitação tem por escopo a contratação de empresa para fornecimento diário de gêneros
alimentícios (perecível e não perecível), que se destinarão a alimentação dos demandatários do Serviço de
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, vinculado a Secretaria Municipal de
Políticas Sociais e para atendimento e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e
da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, em conformidade com as
demais exigências contidas no termo de referência, Anexo I deste Edital.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 06 DE MARÇO DE 2020
HORÁRIO: 09:00H (NOVE HORAS)
LOCAL: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU – BAHIA. (SETOR DE LICITAÇÕES).
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE
GESTORA
12.12/20
06/06
10.10/18

FONTE

0005/0029/0028/0042
0000/0042
0002/0014/0042

XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
31/12/2020

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO
2063/2021/2024/2045/2046
2057/2081/2096
2037

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA

2004/2050

3390.30.00.00.00

3390.30.00.00.00
3390.30.00.00.00

XII – CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestadas pelo pregoeiro, diariamente, das 09:00HS as 12:00HS e das 13:00 às 15:30, no endereço acima;
pelo e-mail pcairulicitacao.gov@hotmail.com; ou pelo telefone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214.
Todas as decisões e comunicações que se fizerem necessárias, inclusive o julgamento final classificatório será
anunciado em sessão pública ou através de publicação no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.io.org.br.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:
Robson Vicente Silva dos Santos
Decreto Municipal nº 3800, de 06/01/2020
___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
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XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas que:
14.1.1. Que sejam empresas brasileiras legalmente constituídas;
14.1.2. Que apresentarem os interessados credenciados;
14.1.3. Que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2. Não será admitida a participação de empresas:
14.2.1. Em consórcio;
14.2.2. Que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou do Município de Cairu;
14.2.3. Que estejam concordatárias ou com falência decretada;
14.2.4. Que não tenham cumprido, de forma satisfatória, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda em
contratos vigentes, se encontram com quaisquer obrigações assumidas, quer com a Prefeitura Municipal de Cairu, quer
com outros órgãos e entidades da Administração Pública.
14.2.5. Que estejam sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
14.3. É vetada a representação a qualquer pessoa jurídica, nesta licitação, de mais de um participante.
14.4. É vedada a participação do autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
14.5. Em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a
Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja
sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para
licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
14.6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais, conforme o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
14.7. No ato do credenciamento as empresas interessadas em participar da presente licitação deverão
obrigatoriamente comprovar:
14.7.1. Para o(s) sócio(s) majoritário(s), mediante número do Cadastro de Pessoa Física - CPF:
a) Que não constam na Lista de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração
Pública
Federal,
mantido
pelo
Tribunal
de
Contas
da
União
(TCU),
obtida
no
site
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0) - emissão não superior a 30 dias.
b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela Secretaria da Receita
Federal e obtida no site (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp)
- emissão não superior a 30 dias.
c) A Inexistência de Registo no CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade e
Inelegibilidade,
mantido
pela
Controladoria
Geral
da
União
(CGU),
obtida
no
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) - emissão não superior a 30 dias.
d) A Inexistência de Registro no CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, obtida no site
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) - emissão não superior a 30 dias.
e) A Inexistência de Registro no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, obtida no site
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc) - emissão não superior a
30 dias.
14.7.2. Para sua personalidade jurídica (CNPJ):
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica que comprove a inexistência de quaisquer registros nos seguintes
órgãos: Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Controladoria Geral da União
(CGU) obtida no site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br), e impressões de todas as quatro certidões
emitidas (TCU; CNIA; CEIS E CNEP) - emissão não superior a 30 dias.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de
2002, em sua redação atual, regulamentada pelos Decretos n.ºs 3.555 de 08 de agosto de 2000 e 3.693 de 20 de
dezembro de 2000, bem como pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua redação atual, e pela Lei
Complementar 123/2006 de 14 de setembro de 2006, em sua redação atual, no que for pertinente.
XVI – CREDENCIAMENTO
16.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em nome de empresa licitante
durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços.
16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante estatuto/contrato
social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente, disciplinado no item 16.3. e 16.4.
16.2.1. Entende-se por documento de credenciamento:

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
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a)

b)

Estatuto/contrato social, quando o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
Procuração ou documento equivalente, ambos outorgados pelo licitante, dando poderes ao representante para se
manifestar em nome do concedente, em qualquer momento da licitação (MODELO ANEXO IV).

16.3. O CREDECIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO EM SEPARADO DOS ENVELOPES “A” E “B”
CONTENDO PARA CADA CASO DESCRITO NO ITEM 16.3.1 OU 16.3.2, A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE
NUMERADA PELO TOTAL DE FOLHAS (1/10, 2/10... 10/10):
16.3.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Cópia do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição de leitura) do sócio com
poderes para representar a empresa, presente na sessão;
c)
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do licitante, (as
empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/),
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
d) Comprovações previstas no item 14.7. deste edital.
16.3.2. Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado com poderes para tal:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de quem assinar a credencial;
b) Procuração na forma da Lei ou documento equivalente apresentado em forma de carta em papel timbrado
da licitante, podendo-se adotar o modelo constante do ANEXO IV, contendo os dados de identificação do
credenciado (nome, número do documento de identificação e do CPF, endereço residencial), detalhando os
poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93, assinado pelo titular ou representante legal da licitante;
c)
Cópia do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes para assinar procuração do
credenciamento (em perfeita condição de leitura);
d) Cópia do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em perfeita condição de
leitura);
e) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do credenciado, expedido pela Secretaria
da
Receita
Federal
obtido
no
site
devidamente
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
atualizado (emissão não superior a 30 dias);
f)
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do licitante, (as
empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/),
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
g) Comprovações previstas no item 14.7. do edital.
16.4. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.
16.5. A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento aplicar-se-á para cada caso as medidas a
seguir elencadas:
16.5.1. Se o(s) documento(s) ausentes forem de livre consulta na internet, o Pregoeiro e Equipe de Apoio irá proceder
à referida consulta e complementará a credencial da licitante;
16.5.2. Se o(s) documento(s) ausentes não forem de livre consulta na internet, a licitante não terá o seu
representante credenciado;
a) Terá o ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e o ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,
acolhidos; e,
b) Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor recurso.
16.6. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de Conhecimento e
Atendimento as Condições de Habilitação e a Declaração de Micro e Pequena Empresa previstas neste edital, ANEXOS V E
VI, respectivamente, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas
novas propostas.
16.7. Concluída a fase de credenciamento, não cabe desistência da proposta.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável, numerado e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro,
com indicação dos elementos constantes dos itens III (MODALIDADE) e VIII (OBJETO) deste Edital, além da Razão
Social da empresa (modelo abaixo).
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NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS"
PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2020
17.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou
por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este
poder.
17.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este
último.
17.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto
desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas
de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados,
inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
contratada das obrigações.
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
17.6. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item IX do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
17.7. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço
global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
17.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou que
consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.
17.10. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
XVIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a documentação em envelope lacrado, no qual possam
ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo
a Comissão, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
18.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da administração perfeitamente legível, com prazo vigente na data de
realização do certame.
18.1.2. Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena de inabilitação), com índice de
documentos apresentados, sem cortes de informações ou rasuras e devidamente numeradas mencionando o
número da folha pelo total de páginas, ou seja (1/10, 2/10... 10/10).
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
DEODORO, Nº 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2020
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18.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a)

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto) do(s) sócio(s) da
empresa;

b)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

c)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores, na
qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou
compatíveis com o objeto da licitação;

d)

Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

e)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

18.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS),
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

18.3.1.
Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a)

As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Ter apresentado a Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio
ou sede do licitante na fase de Credenciamento.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.

b) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a)

Comprovação de aptidão para o desempenho dos serviços objeto deste certame nas características descritas no
Termo ou similar, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado.
a.1.) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente ou pelo
próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente, ou ainda empresas
das qual o concorrente integre o seu quadro societário.
a.2.) A comprovação de aptidão:
a.2.1.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público, deverá vir acompanhada da(s)
cópia(s) do(s) contrato(s) com a respectiva contratante do fornecimento/execução atestado, acompanhado
da respectiva publicação, onde fique evidente a compatibilidade do objeto do contrato;
a.2.2.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito privado ou afim, deverá vir
acompanhado de cópias de notas fiscais para comprovar o fornecimento/execução em compatibilidade com o
objeto do contrato.

b) Alvará Sanitário emitido pela Autoridade Sanitária competente.
c)

Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.

18.5. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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a)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, obrigatórios e já
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, quando encerrado há mais de três meses da data
de apresentação da proposta, pela norma legal aplicável, pelo período decorrente entre o mês do encerramento
do exercício social e o mês da sessão de recepção dos envelopes de Documentação e Proposta Comercial,
observando-se o seguinte:
a.1. Para sociedades anônimas, cópia do Balanço ou de sua Publicação Oficial, autenticada por quaisquer
das formas previstas no item 18.1 deste Edital.
a.2. Para as demais empresas, cópias legíveis do Balanço Patrimonial, acompanhado de seus respectivos
Termos de Abertura e de Encerramento, DRE, devidamente registrados na Junta Comercial competente,
autenticadas por quaisquer das formas previstas na legislação.

b)

Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas, expedida pelo Tribunal de Justiça
(http://www5.tjba.jus.br/).
b.1) Quando a Certidão Negativa for emitida diretamente nos cartórios ou Ofícios e assinados pelos Oficiais das
respectivas localidades (Cartórios) as empresas deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas
exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que
controlam a distribuição de falências e concordatas.

c)

Prova de que possui um capital social ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior ao quanto definido no
ITEM XII DO PREÂMBULO.

18.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
18.6.1. Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme modelo do ANEXO VII integrante do
presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao
artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1.

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

19.2. Os valores praticados unitariamente também serão analisados levando-se em consideração a prática de preços
meramente figurativos ou irrisórios, o que resultará na desclassificação da proposta.
19.3. O pregoeiro analisará as propostas de preços dos licitantes participantes em consonância com o descrito no Termo
de Referência (anexo I do Edital).
19.4. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o Menor Preço Global atender as exigências
deste ato convocatório;
19.5. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes últimos, para efeito da
classificação.
XX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
20.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com o credenciamento dos interessados
em participar do presente Certame.
20.2. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação,
não cabe desistência da proposta.
20.3. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
20.4. O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas, bem como a
regularidade das mesmas e divulgará as propostas de preços recebidas.
a.1. Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro fixará prazo
para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a desconformidade e
incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na
desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência, com as consequências
estabelecidas em lei.
20.5. O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço, e estejam em
consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital.
20.6. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item
anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
20.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
20.8. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço compatível
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
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20.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer
uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
XXI – ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
21.1. Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes
selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta
selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de
menor valor.
a) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da
etapa de lances, mantendo-se o último preço apresentado por ela, para efeito de ordenação das propostas.
21.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o
valor estimado para a contratação.
21.3. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade de
todas as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
21.4. Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
a) Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
b) Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
c)
O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes na sessão
e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
21.5. Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
21.6. Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope contendo a
documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação.
21.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
21.8. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
21.9. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
21.10. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados,
dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances verbais apresentados,
na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
21.11. A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
21.12. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi ofertado
no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita e aplicando-se desconto linear em todos os
itens, admitindo-se pequenas variações nos descontos, desde que não configurem uma disparidade de preços entre os
itens, primando evitar o “jogo de planilhas”.
21.13. Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo com a ordem de
classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital, desde que atenda a todos os requisitos
exigidos para o pleno atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo
material ou serviço.
21.14. Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os preços de todos os
licitantes classificados e publicados na imprensa Oficial do Município, até que seja atingido o total licitado do material ou
serviço em função da capacidade de fornecimento do bem ou da realização do serviço.
21.5. Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado serão registrados.
XXII – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
22.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
22.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
22.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
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22.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará a
decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
22.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a instrução e o
encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
22.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso.
22.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
22.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXIII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
23.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
23.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente interpostos e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
23.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXIV – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
24.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e disporá do prazo de
até 10 (dez) dias corridos, contados da data da convocação, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, no que será facultada à promotora deste certame a convocação do
segundo colocado para assinar o contrato, nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº 8.666/93.
24.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
24.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade
da contratada.
24.4. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
24.5. O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cairu em até 10 (dez) dias, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
24.6. Visando maior agilidade no processo de pagamento, recomenda-se a empresa vencedora ser correntista junto ao
Bando do Brasil S/A.
24.7. As demais condições estão previstas na Minuta do Contrato (Anexo III).
XXV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos a
presente licitação, no endereço onde ocorrerá a licitação.
25.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com assessoramento da Equipe de Apoio com
base na legislação vigente.
25.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.4. Se a empresa for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial.
25.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (Artigo 26, § 3°, do Decreto
5.450/2005).
25.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
porte que declararem este fato, conforme item 16.4 deste edital, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da
convocação, para o saneamento da falha, sendo este prazo prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal
de Cairu.
25.7. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I –
Anexo II –
Anexo III –
Anexo IV –

Termo de Referência / Especificação dos Materiais;
Proposta de Preços;
Minuta do Contrato;
Modelo de Credencial;
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Anexo V – Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa;
Anexo VII – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa.
25.8. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.9.

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

25.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Valença
- Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
25.11. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Município de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: www.cairu.ba.io.org.br.
Cairu – Bahia, 17 de fevereiro de 2020.

Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração

Italuana Guimarães Rosário
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento diário de gêneros alimentícios (perecível e não perecível), que se destinarão a
alimentação dos demandatários do Serviço de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, vinculado a
Secretaria Municipal de Políticas Sociais e para atendimento e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Administração e da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia.
2. NECESSIDADE
Atender as demandas de alimentação básica e de apoio para os eventos e atividades administrativas desenvolvidas nas
Secretarias mencionadas, bem como das repartições pública a elas vinculadas dispostas na sede e nos distritos do Município de
Cairu – Bahia, além do fornecimento aos demandatários do Serviço de Proteção Social Básica.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
Como o único município arquipélago do Brasil, Cairu é formado por mais de 26 ilhas, com uma população de aproximadamente
18.176 (dezoito mil, cento e setenta e seis) habitantes - IBGE 2019, espalhados em distritos (Morro de São Paulo, Gamboa do
Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião, Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu - Sede) - alguns
de difícil acesso, dispondo de um Sistema Administrativo que abrange todas as localidades acima citadas com estruturas diversas
instaladas in loco. Dentre as muitas atividades executadas pela Prefeitura Municipal de Cairu, a aquisição do objeto deste Termo
servirá de meio para efetivação de ações públicas advindas da Secretaria Municipal da Administração ao que se refere às
necessidades de alimentação das equipes profissionais indispensáveis para a manutenção das atividades, bem como comunidade
participante das atividades promovidas pelas Secretarias deste município.
Faz-se necessário o deslocamento de servidores e assessores advindos de outras localidades, que necessitam permanecer maior
tempo no Município (distritos e povoados), em face da participação em reuniões, cadastramentos, operações de sistemas,
promoção de ações de políticas públicas, apoio na execução de eventos produzidos para a comunidade no intuito de promover e
incentivar o desenvolvimento do Município nos diferentes aspectos de diversidade cultural, turístico, administrativo, social,
sustentabilidade, educacional, em infraestrutura, socioeconômico e de saúde, primando pela formação de nossos munícipes e
comunidade participante de capacitações, palestras, seminários como toda e qualquer atividade promovida pelas Secretarias.
Além desta atuação, a Secretaria supracitada desenvolve atendimentos diversos e outras ações que demandam os materiais
objeto desta licitação e, de acordo com o art. 58 da Lei Nº 504, de 29 de dezembro de 2016, Capítulo II – ÓRGÃOS DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, responsável pela supervisão, coordenação e efetivação de diversas funções que
depreendem recursos humanos e materiais.
Dentre estas estruturas, destaque-se se que no ano de 2002, com a implantação do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil, houve a necessidade de criação do Órgão Gestor responsável pela estruturação dos serviços e políticas públicas para a
Assistência Social no Município, onde até então apenas executava ações meramente assistencialistas sem atentar a Legislação
para implementação de ações que visassem uma assistência social de qualidade. Deste período em diante foi criada a Secretaria
de Assistência Social, procedeu-se à estruturação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), do Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS), regulamentados pelo Decreto nº 1.605/95.
Em 2006 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) criou o Índice de Gestão Descentralizada Municipal
(IGD-M). Concebido como uma estratégia de apoio à gestão municipal do Programa Bolsa Família, o IGD-M é um indicador que
mede o desempenho dos municípios na gestão do Programa, considerando a qualidade do Cadastro Único (validade e
atualização dos cadastros) e do acompanhamento das condicionalidades de saúde e de educação. Com base nos resultados
apurados por intermédio do IGD-M, os municípios que apresentam bom desempenho recebem mensalmente recursos para
investir em atividades voltadas para a gestão do PBF nos termos da Portaria MDS/GM nº 246, de 20 de maio de 2005.
Os recursos são repassados aos municípios diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal
de Assistência Social (FMAS). Os municípios possuem autonomia para escolher entre as ações voltadas para o PBF onde os
recursos devem ser aplicados. Estas ações estão diretamente relacionadas a atividades ligadas à gestão de condicionalidades; à
gestão de benefícios; ao acompanhamento das famílias beneficiárias; ao cadastramento e atualização dos dados do Cadastro
Único; à implementação de programas complementares; à fiscalização do Programa Bolsa Família - PBF e do Cadastro Único no
município, conforme estabelece a Portaria MDS/GM nº 754, de 20 de outubro de 2010.
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais – SEMPS, nova nomenclatura adotada no Município (conforme a Lei nº 389/2013)
presta atendimento sócio assistencial às pessoas e famílias; articula os serviços e potencializa a rede de Proteção Social Básica,
tendo como porta de entrada os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); e, apoia, orienta e acompanha a situação
de ameaça ou violação de direitos.
Além disso, executa hoje, a gestão plena na Assistência Social e já está estruturada de acordo com as novas classificações de
programas e serviços da Política Nacional de Assistência Social dentre suas competências estão a de implementar e executar
políticas sociais para a diminuição ou erradicação das desigualdades sociais, nos termos legais, do quais, fruto de diversos
aperfeiçoamentos nos programas, cabe destacar o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que visa equalizar a oferta do SCFV para as faixas etárias:
crianças até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescente 15 a 17 anos, adultos de 18 a 59 anos e idosos acima
de 60 anos , unificar a lógica de cofinanciamento e estimular a inserção do público identificado nas situações prioritárias,
conforme pactuado na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e deliberado pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
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A Secretaria Municipal de Saúde oferece promoção, proteção e recuperação da saúde, através de políticas econômicas e sociais
que visam à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços. Dispõe de uma Saúde de Atenção Básica que é um conjunto de ações de saúde,
no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados pelas quais
assume a responsabilidade sanitária considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Para
isto, utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior
frequência e relevância em seu território.
Por se tratar de um arquipélago composto por 26 ilhas e com muita dificuldade de deslocamento a Administração Pública dispõe
da seguinte estrutura na área de Saúde: 06 Unidades de Saúde da Família (USF); 04 Unidades satélites (Posto de Saúde que
servem de apoio às USF, atendendo populações mais distantes ou isoladas, etc.); 06 Equipe de Saúde da Família (ESF); 06
Equipe de Saúde Bucal (ESB) modalidade I, sendo que a maioria destes serviços são prestados em estruturas que estão
localizadas na zona costeira e algumas delas são de difícil acesso por estarem localizadas em ilhas distantes da sede.
Existem alguns eventos no calendário municipal da Secretaria de Saúde e Secretaria de Políticas Sociais que são realizados em
todas as localidades pelas Unidades de Saúde e Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - GCFV, sendo considerados
eventos grandes, realizados durante manhã e tarde existindo a necessidade de fornecer pelo menos três refeições (café da
manhã, lanche e almoço). A saber: Feira de Saúde, Dia do hipertenso e diabético, Outubro Rosa – Prevenção do Câncer do Colo
Uterino, Festival da Primavera, Datas comemorativas, sem contar as atividades diárias desenvolvidas pelos programas e
atendimentos diversos. Ainda citamos o Centro Assistência aos Cairuenses - CAC que foi fundada com vistas a servir como apoio
matricial aos cidadãos cairuenses. O CAC fica localizada no Município de Valença à 45 km via terrestre, de Cairu. Entretanto, se
considerarmos todas as ilhas existentes muitas só tem acesso ao município citado, por via aquática. A CAC Conta ainda com
profissionais para auxiliar os pacientes na realização de exames, consultas, cirurgias e até mesmo no encaminhamento dos
pacientes para outros municípios pactuados. Além disso, existem profissionais encarregados pela acomodação e alimentação dos
pacientes e acompanhantes. Para o bom atendimento e acomodação dos pacientes e acompanhantes que utilizam do serviço
faz-se necessário a oferta de 3 (três) refeições diárias àqueles que utilizam o serviço.
Portanto, há necessidade da contratação de empresa do ramo para fornecimento diário de gêneros alimentícios que se
destinarão a alimentação aos demandatários do Serviço de Proteção Social Básica, demandas administrativas, pacientes e
funcionários das Unidades de Saúde e CAC quando em exercício das funções, a fim de oferecer uma alimentação saudável,
diversificada, em quantidades suficientes, para desenvolver políticas de saúde destinada a população de Cairu respeitando os
princípios do Sistema Único de Saúde - SUS.
Assim, considerando as atividades e ações necessárias para o desenvolvimento dos serviços da Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal de Políticas Sociais, Secretaria Municipal de Saúde faz-se necessário à contratação de
empresa para fornecimento diário dos referidos gêneros alimentícios no intuito de promover as atividades da Administração,
visando o desenvolvimento do Município nos diferentes aspectos administrativo, educacional, de saúde, sociais e aspectos
estruturantes garantindo a eficiência e eficácia nas realizações das atividades realizadas da Prefeitura Municipal de Cairu.
Os gêneros garantirão a continuidade dos serviços indispensáveis ao desenvolvimento das atividades realizadas no Poder público
Municipal, mantendo as condições de trabalho para funcionários e usuários além de garantir também o bom e eficaz atendimento
à população do Município.
4. BASE LEGAL
Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da contratação pretendida, valemo-nos da Lei Federal nº
10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiado pela Lei nº 8.666/93 e pela Lei Complementar nº 123/06 que estabelece as normas
gerais relativas ao tratamento diferenciado a serem dispensados a microempresas de pequeno porte nos âmbitos os Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, o projeto básico que serve de parâmetro para a elaboração do presente Termo de Referência, teve como objetivo definir
o conjunto de elementos que nortearão o procedimento licitatório a ser realizado sob a modalidade PREGÃO, TIPO PRESENCIAL,
regido pela Lei federal 10.520/02 e subsidiariamente pelas Leis 8.666/93 e 123/06, para fins de possível contratação de empresa
para fornecimento diário de gêneros alimentícios (perecível e não perecível), que se destinarão a alimentação dos demandatários
do Serviço de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, vinculado a Secretaria Municipal de Políticas
Sociais e para atendimento e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de
Saúde da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia.
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

EMBALAGEM

UND.

AÇAO
SOCIAL
5%

CRAS
ESTADO

CRAS
MDS

IGD

SEAD

SESAU

TOTAL

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

1

Polpa, de fruta, natural, sabor acerola, embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registrado no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde

Embalagem
transparente de
1kg

kg

450

10

-

-

30

50

540

2

Polpa, de fruta, natural, sabor cajá. Embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

Embalagem
transparente de
1kg

kg

450

10

-

-

30

50

540

3

Polpa, de fruta, natural, sabor goiaba. Embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

Embalagem
transparente de
1kg

kg

450

10

-

-

30

50

540

Embalagem
transparente de
1kg

kg

650

10

-

-

30

50

740

Pacote com até
2kg

kg

800

-

-

-

-

30

830

4

5

Polpa, de fruta, natural, sabor maracujá. Embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
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 1kg, 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 normas da
Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada, temperatura de
entrega de -18°C. Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua entrega.
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Carne verde, músculo, carne bovina congelada, de primeira
qualidade, sem osso, sem sebo, máximo de 15 % de gordura, corte
tipo músculo, embalagem em plástico transparente e resistente, em
pacotes contendo 1kg, 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
normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de no mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua
entrega.
Carne, bovina moída, embalagem em plástico transparente e
resistente, 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 normas da Vigilância
Sanitária. Apresentação, congelada, temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua entrega.
Frango sobrecoxa, carne de frango de primeira qualidade,
industrializada, tipo coxa e sobrecoxa, congelado, embalagem em
bandeja de isopor revestida em plástico, em pacotes contendo 1kg,
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 normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação, congelada, temperatura de entrega de no mínimo 10°C. Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses, contados a
partir da data de sua entrega.
Filé de Peito de frango, carne de frango de primeira qualidade,
industrializada, tipo filé de peito, congelado, embalagem em
bandeja de isopor revestida em plástico, em pacotes contendo 1kg,
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 normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação, congelada, temperatura de entrega de no mínimo 10°C. Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses, contados a
partir da data de sua entrega.
Presunto, de carne de boi, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Pacote com até
2 kg

kg

1.300

10

Pacote com até
1 kg

kg

350

30

-

Pacote de 1 kg

kg

1.350

20

Pacote de 1 kg

kg

1.200

Pacote com até
3,5kg

Kg

20

1

-

25

1337

-

-

30

410

-

-

-

30

1400

10

-

-

-

30

1240

3

-

-

-

-

23
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Queijo, tipo lanche, tradicional, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.

Pacote com até
3,7kg

Kg

30

3

-

-

-

-

33

12

Queijo, tipo mussarela, embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Pacote de 4,3kg

Kg

30

3

-

-

-

-

33

13

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 porção (50g): Máximo de:
valor energético 121kcal=507KJ, carboidratos 2g, gorduras totais
9,5g, gorduras saturadas 5,2g, gorduras trans 0g e sódio até 560mg
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. Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua entrega.

Pacote com até
5kg

kg

350

-

-

-

-

350

14

Açúcar cristal granulado, sem umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem em polietileno contendo
especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade.

Pacote de 1 kg

Und

2.100

100

10

30

300

100

2640

15

Açúcar, cristal, refinado, sem umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem em polietileno contendo
especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade.

Pacote de 1 kg

Und

30

10

5

10

-

-

55

Caixa com 12
garrafa de
500ml

cx

50

10

3

4

-

150

217

Garrafão de 20
Lt

Und

20

5

2

2

-

-

29

16

17

Água mineral, sem gás. O produto devera ter registro no Ministério
da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
Água, mineral, natural, acondicionada em embalagem retornável
(garrafão), em plástico higiênico, com protetor na parte superior e
lacre de segurança personalizado pelo fabricante. O produto devera
ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do
Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

-
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Alimento achocolatado, em pó. Ingredientes: açúcar, cacau em pó,
minerais, maltodextrína, vitaminas, emulsificante lecitina de soja.
Contém Glúten e contém traços de leite, composição nutricional
porção (20g): Máximo de: valor energético 80 kcal=336kj;
carboidratos 25g; 82mg de sódio.

Pacote ou Lata
com 400g

Und

250

5

5

5

100

50

415

19

Amido de milho, produto amiláceo, extraído do milho, para o
preparo de mingau, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio.
Sabor: tradicional. Isento de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionado em saco de papel fechado, reembalado em caixa de
papel, vedado. Embalagens com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.

Caixa com 200g

Und

200

8

2

5

30

15

260

20

Amido, base de mandioca, grupo tapioca, subgrupo sagu artificial,
aspecto físico, tipo 1. Embalagens com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Pacote de 500g

Und

80

-

-

-

80

Und

20

10

5

5

-

-

40

Und

200

20

5

5

-

-

230

Und

1.600

15

8

10

-

-

1633

21

22

23

Anilina, corante artificial, de uso profissional para fins alimentícios,
Ingredientes: Água, açúcar invertido, xarope de glucose, amido
Frasco de 10ml
modificado, sal refinado. Embalagens com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.
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. Embalagem Primária: embalagem em película de
Pacote com 1 kg
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.
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.
Embalagem Primária: embalagem em película de polietileno
Pacote com 1 kg
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.

-

-

24

Ameixa em calda, embalagem contendo identificação do produto
data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.

Lata de 400g

Und

15

5

2

3

-

-

25

25

Ameixa Seca, escura, desidratada, sem caroço, sem adição de
açucar, grão uniforme, tamanho médio, livre de glúten. Conter os
dados de identificação, informação nutricional, data de fabricação

Pacote ou lata
180g

Und

15

5

2

3

-

-

25
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26

27

28

29

30

31

Amendoim, sem qualquer sujidade, com selo ABICAB e data de
fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
Azeite, de dendê, cor vermelho escuro , odor e sabor característico,
livre de rancidez, odores e sabores estranhos. Embalagem: com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e de acordo com a Normas e /ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Azeite de oliva, puro, baixa acidez. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resolução da
ANVISA/MS.
Azeitona verde, em conserva, com caroço, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega
Bacon, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marca de acordo com a Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
Balas mastigáveis, produto preparado a base de açúcares fundidos
e adicionado de substancias que caracterizam o produto, como suco
de frutas, óleos essenciais e adicionados de outras substâncias
permitidas; a principal característica do produto é o de apresentarse macio, submetido a amassamento mecânico até obtenção da
consistência desejada.

Pacote 500g

Und

10

2

1

1

-

-

14

Garrafa tipo
PET, 500ml

Und

20

10

5

5

-

-

40

Garrafa vidro ou
tipo PET, 500ml

Und

60

5

3

3

-

Sachê de 150g

Und

20

5

2

2

-

-

29

Pacote com até
2,5kg

Kg

5

2

1

1

-

-

9

Pacote de 600gr

Und

30

5

2

2

-

-

39

-

-

37

32

Batata palha, contendo identificação do produto data de fabricação
e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo
à resolução 12/78 da CNNPA.

Pacote de 140gr

Und

30

3

2

2

33

Biscoito cream cracker, alimento obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de dupla embalagem (3 em
1).
Composição nutricional porção (30g): Máximo de: Valor
energético 136kcal=571kJ, carboidratos 21g, gorduras totais de
4,8g, gorduras saturadas 2,1g, 0 de gorduras trans, sódio 278mg.
Mínimo de: proteínas de 2,6g. Serão rejeitados, os biscoitos mal
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais.

Pacote de 400g

Und

2.000

15

5

1
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34

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

Pacote de 400g

Und

2.000

35

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

Pacote de 400g

Und

700

-

36

Café Tradicional, torrado e moído, isento de sujidades e materiais
estranhos. composição 100% café puro. Embalagem a vácuo, de
primeira qualidade, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e com registro no Ministério da Saúde,
selo de pureza ABIC – Associação Brasileira da Indústria do Café.

Pacote com
250g

Und

600

20

5

37

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

Pacote com 50g

Und

10

5

38

Caldo, para culinária, de carne, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Caixa de 57g
contendo 6
tabletes

Und

50

39

Caldo, para culinária, de galinha, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Caixa de 57g
contendo 6
tabletes

Und

40

Camarão seco, apresentação com casca, salgado, tamanho médio,
embalagem com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso.

Pacote com até
200g

41

Charque bovino dianteiro, salgada, seca (curada), a base de: carne
bovina, sal, embalado a vácuo – CRAYOVAC, em pacote de 1 kg.
Composição nutricional porção (30g): Máximo de: valor energético
80kcal=336kJ, gorduras totais 5g, gorduras saturadas 1,7g, sódio
2400mg. Mínimo de: proteínas: proteína 7g.

Pacote com
500g até 1kg

15

5

400

100

2521

-

-

700

5

300

100

1030

1

1

-

-

17

10

1

1

-

-

62

50

10

1

1

-

-

62

kg

3

1

-

-

-

-

4

kg

1.200

10

-

-

-

15

1225

-

1

-
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42

Catchup, tradicional, sem pimenta, composto a base de polpa e
suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, de
consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de
conservação. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Embalagem tipo
PET, 200gr

Und

100

10

-

-

-

-

110

43

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

Pacote 500g

Und

20

5

-

-

-

-

25

44

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

Pacote com ate
40g

Und

30

5

-

-

-

-

35

45

Creme de leite, tradicional. Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.

Caixa Tetra Pak
de 200g

Und

40

10

-

-

-

-

50

46

Doce de amendoim (tipo paçoquinha), embalagem, embalados
individualmente com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Pote de 860kg
com 50 unidades

Und

50

5

-

-

-

-

55

47

Doce de amendoim (pé de moleque), embalagem, embalados
individualmente com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Pote de 800kg
com 50 unidades

Und

50

5

-

-

-

-

55

48

Doce de banana em tablete (tipo bananada), concentrado,
embalagem, embalados individualmente com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Pacote de 650g
com 20 unidades

Und

150

10

-

-

-

-

160

49

Doce de goiaba, goiabada de consistência que possibilite o corte,
embalagem, embalados individualmente com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Pacote de 825g
com 20 unidades

Und

150

10

-

-

-

-

160

50

Ervilha, em conserva. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Caixa Tetra Pak
de 200g

Und

30

5

-

-

-

-

35

51

Cominho, condimento misto. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido.

Pacote com
100g

Und

100

-

-

-

-

20

120

52

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

Pacote com
100g

Und

100

-

-

-

-

20

120
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53

Farinha, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, branca,
isenta de sujidades e materiais estranhos, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS.

Pacote com 1kg

kg

1.000

10

-

-

-

15

1025

54

Farinha, de tapioca, tipo 1, isenta de sujidades e materiais
estranhos, acondicionada em embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS.

Pacote com
500g ou 1kg

Kg

100

5

-

-

-

15

120

55

Farinha, de trigo, especial. Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Pacote de 1 kg

Und

50

2

-

-

-

16

68

56

Feijão carioquinha, tipo 1, limpo, de 1ª qualidade, constituído de
mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade
correspondente, de tamanho e formatos naturais, maduros, limpos
e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais
estranhos e livres de parasitas. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

Pacote de 1 kg

kg

1.600

10

-

-

-

20

1630

57

Feijão, fradinho, tipo 1. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Pacote de 500g.

Und

30

5

-

-

-

-

35

58

Fermentado químico, em pó. Validade não inferior a 6 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O produto deverá estar
em conformidade com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS; Rotulagem contendo no mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, declaração com o teor
de sal adicionado, numero do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade e de acordo com a Resolução 38/77 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

Embalagem de
100g

Und

30

3

-

-

-

10

43
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59

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

Embalagem de
10g

Und

20

60

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

Pacote de 500g

Und

220

61

Leite, de coco, tradicional, cor branco-leitosa, cheiro próprio, não
rançoso, ausência de sujidades, parasitos e larvas, a embalagem
deverá conter a identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

Garrafa de
200mll

Und

62

Leite em pó integral, embalagem aluminizada, contendo rótulo de
identificação do produto, marca do fabricante, registros do
Ministério da Agricultura e/ou Saúde, prazo de fabricação e
validade. Composição nutricional porção (26g): Máximo de: valor
energético 136kcal=663KJ, carboidratos 11g, gorduras totais 7,5g,
gorduras saturadas 5,5g, gorduras trans 0g, sódio 130mg. Mínimo
de: proteínas de 6,5g, cálcio 230mg.

Pacote de 400g

63

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

64

Leite, condensado, tradicional. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

3

-

-

-

-

23

-

-

-

-

20

240

100

-

-

-

-

-

100

Und

700

-

-

-

200

100

1000

Caixa de 1L

Und

800

-

-

-

-

30

830

Caixa de 395 g

Und

100

10

-

-

-

15

125
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Linguiça, tipo calabresa defumada ou currada, embalagem à vácuo,
em condições adequadas ao consumo. Composição nutricional
porção (50g): Máximo de: valor energético 322kcal, gorduras totais
28g, gorduras saturadas 8,8g, gorduras trans 0g, sódio 1198mg.
Mínimo de: proteínas de 7,7g. 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 nº 304 de 22/04/96
e nº 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99
e da Lei Municipal/Vigilância Sanitária n.5504/99, SIF/SIE. Prazo de
validade mínimo de 02 (dois) meses, contados a partir da data de
sua entrega.

Pacote com até
2,5kg

kg

900

-

-

-

-

5

905

66

Manteiga, com sal, de primeira qualidade. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido. O produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Pote plástico
com 500g

Und

150

-

-

-

-

20

170

Margarina, com sal, embalado em potes plásticos, fechados, e
proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Composição
nutricional porção (10g): Máximo de: valor energético
72kcal=302KJ, gorduras totais 8g, gorduras saturadas 2g, sódio
72mg.
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.
Macarrão, espaguete, composição nutricional porção (80g) Máximo
de: valor energético 288kcal=1205KJ, carboidratos de 61g,
gorduras totais de 1g, gorduras trans 0g, Mínimo de: proteínas de
6,5g, fibra alimentar de 0,8g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Pote plástico
com 500g

Und

250

-

-

-

-

30

280

Pacote de 500g

Und

400

-

-

-

-

50

450

Pacote de 500g

Und

1.000

-

-

-

-

20

1020

70

Macarrão, parafuso, composição nutricional porção (80g). Máximo
de: valor energético 280kcal= 1176KJ, carboidratos de 57g,
gorduras totais de 1g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g.
Mínimo de: proteínas de 6,5g, fibra alimentar de 1g. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade.

Pacote de 500g

Und

1.200

-

-

-

-

20

1220

71

Maionese, tradicional, embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.

Sachê até 200g

Und

50

-

-

-

-

55

67

68

69

5
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Milho branco para mungunzá, tipo 1, branco e despeliculado.
Embalagem com dados de identificação do produto e prazo de
validade.

Pacote com
500g.

Und

250

73

Milho para pipoca, grãos inteiros. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

Pacote com
500g

Und

200

74

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

Caixa ou sachê
de 200g

Und

50

Und

400

Und

250

Und

200

Und

50

75

76

77

78

Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida com ferro e acido fólico,
amido, açúcar, sal, gordura vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação e devidamente mencionadas.
Composição nutricional porção (35g). Máximo de: valor energético Pacote ou caixa
130kcal= 546KJ, carboidratos de 28g, gorduras totais de 1,7g,
com 400g
gorduras saturadas 0,8g, sódio 200mg. Mínimo de: proteínas de
0,9g. Embalagem: com dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Mistura para bolo, sabor chocolate, enriquecida com ferro e acido
fólico, cacau em pó, açúcar, sal, gordura vegetal, fermentos
químicos e outras substâncias permitidas pela legislação e
devidamente mencionadas. Composição nutricional porção (35g).
Pacote ou caixa
Máximo de: valor energético 117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
com 400g
gorduras totais de 1,8g, gorduras saturadas 0,8g, sódio 188mg.
Mínimo de: proteínas de 1,4g. Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com registro no
Ministério da Saúde e/ou Agricultura.
Molho de tomate, produto obtido do cozimento de polpa de tomate,
óleo de soja, amido de milho, cebola, sal e condimentos,
composição nutricional porção (60g). Máximo de: valor energético
27kcal=113kJ, carboidratos 5,9g, gorduras totais, gorduras
Sachê com 340g
saturadas e trans 0g, sódio 317mg. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Queijo ralado tipo parmesão, acondicionado em embalagem
plástica, 1ª qualidade. O Produto deverá ter validade não inferior a
Pacote de 100g
4 meses. Embalagem: com dados do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.

2

-

-

-

-

252

-

-

-

-

200

-

-

-

-

53

-

-

-

-

50

450

-

-

-

-

50

300

5

-

-

-

-

205

5

-

-

-

-

55

-

3
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Extrato, de tomate, concentrado, composição nutricional porção
(30g). Máximo de: valor energético 15kcal=63kJ, carboidratos 4g,
gorduras totais, gorduras saturadas e trans 0g, sódio 228mg.
Sachê com 340g
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Und

600

10

-

-

-

50

660

80

Óleo de soja, derivado de soja comestível 100% refinado.
Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.

Pet com 900ml

Und

250

-

-

-

-

20

270

81

Orégano, granulado, pacote contendo identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.

Pacote com até
30g

Und

50

-

-

-

-

-

50

82

Proteína texturizada de soja, tipo I, obtida por processamento
tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada.
Composição nutricional porção (50g): Máximo de: valor energético
175kcal= 735KJ, carboidratos de 15g, sódio 15mg Mínimo de:
proteínas de 25g, fibra 8g. Embalagem: com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com registro no Ministério
da Saúde e/ou Agricultura.

Pacote com
400g

Und

1.125

-

-

-

-

-

1125

83

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

Pacote de 500g

Und

50

5

-

-

-

-

55

Garrafa PET de
2 Lt

Und

50

5

-

-

-

-

55

Garrafa PET de
2 Lt

Und

150

10

-

-

-

-

160

Lata 125 g

Und

60

5

-

-

-

-

65

Pacote de 1 kg

kg

-

-

-

20

200

84

85

86

87

Refrigerante a base de cola, embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Refrigerante a base de guaraná, embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Sardinha, peixe de água salgada, conservado em molho de tomate,
eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda
e cabeça, pré-cozida, em condições adequadas ao consumo,
acondicionada em embalagem, lata recravada e esterilizada de
180gramas, contendo a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso, peso líquido e de acordo com as
normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/ MS ou Ministério da
Agricultura.
Sal iodado de mesa, tipo refinado, embalagem com dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

180

-
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Suco integral de UVA – conter polpa da fruta, ingredientes: água e
Embalagem tipo
suco de uva concentrado. Composição nutricional porção (50ml):
PET com 500ml
Mínimo de: valor energético 10kcal. Pasteurizado e homogeneizado.

Und

2.000

-

-

-

-

-

2000

89

Vinagre de vinho branco, composição: fermentado acético de vinho
branco e água. Acidez volátil 4%.

Garrafa de
500ml.

Und

500

-

-

-

-

30

530

90

Xerém de milho, embalagem contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade. O produto deverá
ter registro no ministério da Agricultura e/ ou Ministério da Saúde.

Pacote de 500g

Und

300

-

-

-

-

20

320

91

Abóbora, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA

Caixa plástica
com 10 a 50 kg
– cada unidade
contendo cerca
de 2,0 a 5,0kg

kg

250

10

3

3

-

30

296

92

Alho, de primeira, sem a réstia. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

Caixa ou saco
plástico

kg

60

1

1

1

-

5

68

93

Abacaxi, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Caixa ou saco
plástico

kg

40

6

6

6

-

10

68

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

600

50

750

Caixa plástica

kg

200

-

20

240

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

160

-

50

210

94

95

96

Amendoim, de primeira, com casca, maduro, seco, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA
Banana, da terra, de primeira, in natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Batata, doce, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA

-

10

-

5

-

-

5

-
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Batata, inglesa, média de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

450

98

Beterraba, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

130

1

1

99

Cebola, de primeira, branca, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

500

15

100

Cenoura, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação,
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo com
ausência de sujidades, parasitas e lavras, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

300

101

Chuchu, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação,
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo com
ausência de sujidades, parasitas e lavras, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

102

103

104

Coco, seco, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA
Gengibre, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
Laranja, de primeira, in natura, tipo pera, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

-

-

20

470

1

-

15

148

3

3

-

30

551

5

1

1

-

20

327

400

5

1

1

-

45

452

kg

400

10

1

1

-

10

422

Caixa ou saco
plástico

kg

10

1

-

-

11

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

1.100

50

1250

-

-

-

-

-

-

-
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Limao taiti, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Caixa ou saco
plástico

kg

30

106

Maçã, de primeira, in natura, nacional, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Caixa plástica
com 10 a 50 kg

kg

350

107

Melancia, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

-----

kg

700

108

Manga, de primeira, in natura, tipo rosa, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Caixa plástica
com 10 a 50 kg

kg

100

109

Mamão, de primeira, in natura, tipo papaya, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Caixa plástica
com 10 a 50 kg

kg

110

Melão, de primeira, in natura, amarelo, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

111

Milho, de primeira, in natura, verde, em espiga, apresentando grau
de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

112

Ovo, tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo
unidades, com dados de identificação do produto, marca
fabricante, prazo de validade, peso liquido mínimo de 720 g e
acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS
Ministério da Agricultura.

12
do
de
ou

5

-

-

-

10

45

-

-

-

-

50

400

-

-

-

-

100

800

5

-

-

-

20

125

100

30

-

-

-

30

160

kg

300

-

-

-

-

50

350

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

Und

700

-

-

-

100

50

850

Embalagem
plástica
contendo 12
unidades.

Dz

200

-

-

-

-

30

230
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Pepino, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Caixa plástica
com 10 a 50 kg

kg

200

-

-

-

-

20

220

114

Pimentão, de primeira, tipo verde, boa aparência, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Caixa plástica
com 10 a 50 kg

kg

300

-

-

-

-

25

325

115

Quiabo, de primeira qualidade, apresentando grau de maturação, tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo com
ausência de sujidades, parasitas e lavras, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

100

-

-

-

-

20

120

Saco de nylon,
contendo de 10
a 50kg

kg

250

-

-

-

-

30

280

Caixa plástica
com 10 a 50 kg

kg

550

-

-

-

-

50

600

UNIDADE

Und

10.000

-

-

-

-

116

117

118

Repolho, de primeira, branco, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Tomate, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Pão tipo hot dog, produto obtido por processamento tecnológico
adequado, da massa preparada com farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal, gordura. Não deve apresentar queimaduras e
sua coloração deve mostrar tonalidades regulares. O miolo deve ser
leve com porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação e de fumaça. A farinha de trigo
empregada na confecção do pão deverá conter para cada 100g de
farinha de trigo 4,2 miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido
fólico. Unidade de 50 gramas. OBSERVAÇÕES: O Produto dever vir
embalado em sacos plásticos de BOPP (Polipropileno bio-orientado)
e reacondicionados em pacotes plásticos com 10 pães.
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6. OBJETIVOS
•

Atender as demandas imprescindíveis para a manutenção das atividades peculiares de Secretaria Municipal de
Administração no atendimento existente.

•

Fornecer gêneros alimentícios básicos para a manutenção das atividades, incluindo ações e campanhas realizadas
mensalmente nas Unidades de Saúde da Família (USF) da Secretaria Municipal de Saúde, e em especial para os
pacientes e funcionários do Centro Assistência aos Cairuenses - CAC.

•

Suprir as necessidades nutricionais aos demandatários do Serviço na Proteção Básica Social da Secretaria
Municipal de Políticas Sociais para o funcionamento e manutenção das atividades.

7. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO
a) O objeto desta licitação deverá ser entregue diariamente em horário comercial (das 08 às 12h e das 14:00 às
16:30h, de segunda-feira à sexta feira) de acordo com as solicitações descritas na Ordem de Fornecimento emitida por
cada Secretaria nos seguintes locais:
9 Secretaria Municipal de Saúde em horário comercial, situada na Praça Santo Antônio, S/N, Centro,
Cairu – Bahia;
9 Secretaria Municipal de Políticas Sociais em horário comercial, situada na Praça Teixeira de Freitas,
Complexo Raul de Figueiredo de Miranda, Centro, Cairu – Bahia;
9

Secretaria Municipal de Administração em horário comercial, situada na Praça Marechal Deodoro, 03,
Centro, Cairu – Bahia - Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão.

b) Os produtos previstos para os demandatários do Serviço de Proteção Social Básica serão solicitados pelo Setor de
Alimentação da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, e o recebimento se dará de acordo com as quantidades descritas
na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
c) Os produtos previstos para a Administração serão solicitados pelo Setor da Secretaria Municipal de Administração, e o
recebimento se dará de acordo com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
d) Os produtos previstos para a Saúde serão solicitados pelo Setor da Secretaria Municipal de Saúde, e o recebimento se
dará de acordo com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
e) Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a entrega do licitado, inclusive as
despesas com transportes (marítimo e terrestre), frete, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto do Contrato.
f) O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os
procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
g) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação e as disposições deste Termo de Referência.
h) Os alimentos perecíveis (carnes bovinos, aves, salsichas) devem ser entregues acondicionados em monoblocos ou
caixas de papelão lacradas, embaladas em sacos plásticos ou à vácuo, inclusive os salgados e defumados.
i) Os produtos congelados como frango, não devem conter sinais de descongelamento: cristais de gelo ou água dentro das
embalagens.
j) As carnes solicitadas deverão conter apenas 10% de gordura.
k) O fornecedor deverá entregar a mercadoria em veículos fechados, refrigerados e higienizados.
l) Temperaturas recomendadas para entrega:
•
Carnes congeladas e polpas de frutas: - 18°C com tolerância até -15°C.
•
Produtos salgados, curados ou defumados: temperatura ambiente ou recomendada pelo fabricante.
m) Os cereais farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos, umidade excessiva e objetos
estranhos;
n) As latas que acondicionam os produtos não podem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas.
o) Os vidros ou garrafas não devem apresentar vazamento nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de
alteração dos produtos.
p) Os produtos adquiridos que apresentarem modificações organolépticas (cor, cheiro, textura, sabor), e larvas ou pragas,
mesmo estando no prazo de validade, deverão ser substituídas dentro do período de 24h após notificação do Setor de
Alimentação da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, conforme solicitação da nutricionista ou do almoxarifado central
(sujeito a sanções previstas no edital).
q) Fica reservado aos setores de Alimentação o direito de visitar o almoxarifado central dos fornecedores, ou a área de
produção dos gêneros alimentícios adquiridos para suprir a necessidade da alimentação escolar, sempre que achar
necessário.
r) A entrega dos produtos deverá ser acompanhada da devida nota fiscal.
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8. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
Complexo Raul de Figueiredo de Miranda.
Praça Teixeira de Freitas, S/N, Centro, Cairu – Bahia.
Nome: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Função: Secretária Municipal de Políticas Sociais
Tel.: (75) 3653-2215
E-mail: sempscairu@hotmail.com
SUPORTE TÉCNICO:
Nome: Tatiane Santos do Nascimento
Função: Nutricionista do Setor de Alimentação SCFV
E-mail: peticairu@yahoo.com.br
Tel.: (75) 3653 – 2215.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão
Praça Marechal Deodoro, S/N, Centro, Cairu – Bahia.
Nome: Valdinei da Cruz dos Santos
Função: Secretário Municipal de Administração
Tel.: (75) 3653-2151
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
SUPORTE TÉCNICO:
Nome: Bruno Maia dos Santos
Função: Supervisor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Administração
Tel.: (75) 3653-2151
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro, Cairu – Bahia
Nome: Italuana Guimarães Rosário
Função: Secretária Municipal de Saúde
Tel.: (75) 3653-2027
E-mail: secertaria.saúde@cairu.ba.gov.br
SUPORTE TÉCNICO:
Nome: Carla Maira Freire Barreto
Função: Diretora de Finanças do Fundo Municipal de Saúde
Email: secertaria.saúde@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2027
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
É de responsabilidade da CONTRATANTE:
a) Averiguar com antecedência a idoneidade, a competência, a adequação e a regularidade do CONTRATADO aos
propósitos deste Termo;
b) Supervisionar, acompanhar, e fiscalizar o processo de execução para entrega do objeto do presente documento;
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura,
conforme art.61, §1º da Lei 8.666/93.
d) Repassar os valores estipulados no plano de trabalho, na conta por ele indicada ao prestador.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A contratada obriga-se a:
a)
b)
c)
d)

Executar o fornecimento de acordo com a proposta aprovada pela Administração Pública;
Comunicar por escrito ao Poder Público, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
deste Termo de Referência;
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93);
Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução deste contrato, da forma como a
CONTRATANTE exige e descreve no Termo de Referência;
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e)
f)

g)

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários,
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos causados
à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do contrato, reservando-se à CONTRATANTE o direito
de descontar o de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importância necessária ao ressarcimento de tais danos
e/ou prejuízos;
Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos materiais
contratados, salvo por motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da
Contratante, esta possa aceitar quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS
a) A qualificação técnica dos produtos será comprovada através da apresentação de Alvará Sanitário;
b) O Alvará Sanitário deverá ser emitido pela Autoridade Sanitária após análises das condições higiênico-sanitárias de
estabelecimentos, veículos e/ou equipamentos que desenvolvam atividades relacionadas á saúde (atividades estas
definidas em Lei: Lei Federal 6437 de 1977 que configura as Infrações Sanitárias).
c) Serve para comprovação de que o estabelecimento está atuando de acordo com a Legislação Sanitária vigente,
garantindo assim as condições higiênico-sanitárias do(s) produto(s) e serviço(s), sem riscos à saúde da população, como
forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos.
d) O Alvará Sanitário deverá acompanhar a proposta de preços.
12. SANÇÕES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de
até 05 (cinco) anos;
c)

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

d)

multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subseqüente ao
trigésimo.

- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE.
Durante esse período não incidirá atualização monetária;
- O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento
do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma
das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS
a)

Os produtos deverão ser entregues conforme as especificações do Termo de Referência, ou seja, de acordo com os
documentos solicitados, apresentadas na licitação devendo ser entregues por todo o período de
distribuição.

b)

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

c)

No ato da emissão da “ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS” a Secretaria ou Unidade responsável pela demanda
deverá atestar a compatibilidade do serviço solicitado com o serviço prestado.

d)

Os produtos fornecidos a Secretaria Municipal de Políticas Sociais serão faturados da seguinte forma: Fundo
Municipal de Assistência Social, Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, Cairu - Bahia, inscrito no
CNPJ sob o nº. 14.049.684/0001-20.

e)

Os produtos fornecidos a Secretaria Municipal de Saúde serão faturados da seguinte forma: Fundo Municipal de
Saúde de Cairu, Praça Santo Antônio, S/N, Centro, Cairu - Bahia, CEP 45.420-000, CNPJ nº 11.406.106/0001-06.

f)

Os licitantes deverão, obrigatoriamente, cotar preço unitário para todos os produtos que compõem o referido objeto,
de acordo com o ANEXO II, deste edital.

g)

A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede da empresa vencedora no prazo
máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”),
condição essencial para homologação e contratação.

h)

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de promover as diligências
porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o §3º do artigo 43, da Lei
Federal nº 8.666/93.

14. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS:
GESTOR DO CONTRATO
Nome: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Cargo: Secretária Municipal de Políticas Sociais
Tel.: (75) 3653-2215
E-mail: sempscairu@hotmail.com
FISCAL DO CONTRATO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO SCFV
Nome: Tatiane Santos do Nascimento – CRN-5 Nº 2723
Função: Nutricionista
E-mail: peticairu@yahoo.com.br
Tel.: (75) 3653 – 2215.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO :
GESTOR DO CONTRATO
Nome: Valdinei da Cruz dos Santos
Cargo: Secretário Municipal de Administração
Tel.: (75) 3653-2151
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
FISCAL DO CONTRATO
Nome: Bruno Maia dos Santos
Função: Supervisor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Administração
Tel.: (75) 3653-2151
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTOR DO CONTRATO
Nome: Italuana Guimarães Rosário
Cargo: Secretária Municipal de Saúde
Tel.: (75) 3653-2027
E-mail: secertaria.saúde@cairu.ba.gov.br
FISCAL DO CONTRATO
Nome: Josenil Rocha e Silva Filho
Função: Supervisor de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde
Email: secertaria.saúde@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2027
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15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO
O presente termo foi elaborado pela Nutricionista do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da
Secretaria Municipal de Políticas Sociais, a Senhora Tatiane Santos do Nascimento – CRN-5 Nº 2723; pela Senhora Carla
Maira Freire Barreto, Diretora de Finanças do Fundo Municipal de Saúde e pelo Senhor Bruno Maia dos Santos, Supervisor
de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Administração.
16. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO
O presente termo foi submetido à apreciação e aprovado pela Secretária de Politicas Sociais do Município de Cairu, a
Senhora Adriana Nely Lisboa Campos Brito; pelo Secretário Municipal de Administração, o Senhor Valdinei da Cruz dos
Santos e pela Secretaria Municipal de Saúde, a Senhora Italuana Guimarães Rosário.
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________FAX:_________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEL E NÃO
PERECÍVEL), QUE SE DESTINARÃO A ALIMENTAÇÃO DOS DEMANDATÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E
PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
ITEM

1

2

3

4

ESPECIFICAÇÕES DOS
MARCA
EMBALAGEM UND. QUANTIDADE
PRODUTOS
Polpa, de fruta, natural, sabor
acerola, embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade Embalagem
e capacidade, de acordo com a transparente
kg
540
Resolução 12/78 da CNNPA. O
de 1kg
produto devera ter registrado no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde
Polpa, de fruta, natural, sabor
cajá. Embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade Embalagem
e capacidade, de acordo com a transparente
kg
540
Resolução 12/78 da CNNPA. O
de 1kg
produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Polpa, de fruta, natural, sabor
goiaba. Embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade Embalagem
e capacidade, de acordo com a transparente
kg
540
Resolução 12/78 da CNNPA. O
de 1kg
produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Polpa, de fruta, natural, sabor
maracujá. Embalagem de 1kg,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
Embalagem
validade e capacidade, de acordo
transparente
kg
740
com a Resolução 12/78 da
de 1kg
CNNPA. O produto devera ter
registro
no
Ministério
da
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.

R$ UNIT
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8

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
1kg, 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
normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação,
congelada,
temperatura de entrega de 18°C. Prazo de validade mínimo
de 02 (dois) meses, contados a
partir da data de sua entrega.
Carne verde, músculo, carne
bovina congelada, de primeira
qualidade, sem osso, sem sebo,
máximo de 15 % de gordura,
corte tipo músculo, embalagem
em plástico transparente e
resistente, em pacotes contendo
1kg, 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
normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação,
congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua
entrega.
Carne,
bovina
moída,
embalagem
em
plástico
transparente
e
resistente,
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
normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação,
congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua
entrega.
Frango sobrecoxa, carne de
frango de primeira qualidade,
industrializada, tipo coxa e
sobrecoxa,
congelado,
embalagem em bandeja de
isopor revestida em plástico, em
pacotes
contendo
1kg,
constando
na
embalagem:
inspeção estadual, data de
fabricação, de validade, peso
líquido de acordo com as
portarias
do
Ministério
da

Pacote com
até 2kg

kg

830

Pacote com
até 2 kg

kg

1337

Pacote com
até 1 kg

kg

410

Pacote de 1
kg

kg

1400
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11

12

Agricultura, Saúde, bem como as
normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação,
congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua
entrega.
Filé de Peito de frango, carne de
frango de primeira qualidade,
industrializada, tipo filé de peito,
congelado,
embalagem
em
bandeja de isopor revestida em
plástico, em pacotes contendo
1kg, 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
normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação,
congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua
entrega.
Presunto, de carne de boi,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido,
de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto
devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
Queijo, tipo lanche, tradicional,
embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Queijo,
tipo
mussarela,
embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

Pacote de 1
kg

kg

1240

Pacote com
até 3,5kg

Kg

23

Pacote com
até 3,7kg

Kg

33

Pacote de
4,3kg

Kg

33
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14

15

16

17

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 porção (50g): Máximo
de:
valor
energético
121kcal=507KJ, carboidratos 2g,
gorduras totais 9,5g, gorduras
saturadas 5,2g, gorduras trans
0g e sódio até 560mg Mínimo Pacote com
de: proteínas 6g. Embalagem
até 5kg
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. Prazo de validade mínimo
de 02 (dois) meses, contados a
partir da data de sua entrega.
Açúcar cristal granulado, sem
umidade, cor clara característica
e nenhum tipo de sujidade.
Pacote de 1
Embalagem
em
polietileno
kg
contendo
especificações
do
produto, data de fabricação e
prazo de validade.
Açúcar, cristal, refinado, sem
umidade, cor clara característica
e nenhum tipo de sujidade.
Pacote de 1
Embalagem
em
polietileno
kg
contendo
especificações
do
produto, data de fabricação e
prazo de validade.
Água mineral, sem gás. O
produto devera ter registro no
Ministério da Saúde e atender a Caixa com 12
Portaria 451/97 do Ministério da
garrafa de
Saúde e a Resolução 12/78 da
500ml
Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Água,
mineral,
natural,
acondicionada em embalagem
retornável
(garrafão),
em
plástico higiênico, com protetor
na parte superior e lacre de
segurança personalizado pelo
Garrafão de
fabricante. O produto devera ter
20 Lt
registro no Ministério da Saúde e
atender a Portaria 451/97 do
Ministério da Saúde e a
Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

kg

350

Und

2640

Und

55

cx

217

Und

29
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18

19

20

21

22

23

Alimento achocolatado, em pó.
Ingredientes: açúcar, cacau em
pó,
minerais,
maltodextrína,
vitaminas, emulsificante lecitina
Pacote ou
de soja. Contém Glúten e contém
Lata com
traços de leite, composição
400g
nutricional porção (20g): Máximo
de:
valor
energético
80
kcal=336kj; carboidratos 25g;
82mg de sódio.
Amido
de
milho,
produto
amiláceo, extraído do milho, para
o preparo de mingau, com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio.
Sabor:
tradicional.
Isento de sujidades, parasitas e
Caixa com
larvas, acondicionado em saco
200g
de papel fechado, reembalado
em caixa de papel, vedado.
Embalagens com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Amido, base de mandioca, grupo
tapioca, subgrupo sagu artificial,
aspecto
físico,
tipo
1.
Pacote de
Embalagens com dados de
500g
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Anilina, corante artificial, de uso
profissional
para
fins
alimentícios, Ingredientes: Água,
açúcar invertido, xarope de
Frasco de
glucose, amido modificado, sal
10ml
refinado. Embalagens com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade.
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.
Embalagem
Pacote com 1
Primária: embalagem em película
kg
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.
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.
Embalagem Pacote com 1
Primária: embalagem em película
kg
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

Und

415

Und

260

Und

80

Und

40

Und

230

Und

1633
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24

25

26

27

28

29

30

31

contendo 30 unidades de 1kg.
Ameixa em calda, embalagem
contendo
identificação
do
produto data de fabricação e
Lata de 400g
prazo de validade, c/ registro do
Ministério da Saúde, obedecendo
à resolução 12/78 da CNNPA.
Ameixa
Seca,
escura,
desidratada, sem caroço, sem
adição de açucar, grão uniforme,
tamanho médio, livre de glúten.
Pacote ou lata
Conter os dados de identificação,
180g
informação nutricional, data de
fabricação e/ou número de lote,
data de validade, quantidade do
produto.
Amendoim,
sem
qualquer
sujidade, com selo ABICAB e
data de fabricação e prazo de
Pacote 500g
validade, c/ registro do Ministério
da
Saúde,
obedecendo
à
resolução 12/78 da CNNPA.
Azeite, de dendê, cor vermelho
escuro
,
odor
e
sabor
característico, livre de rancidez,
odores e sabores estranhos.
Embalagem: com dados de
Garrafa tipo
identificação do produto, marca
PET, 500ml
do
fabricante,
data
de
fabricação, prazo de validade e
de acordo com a Normas e /ou
Resoluções
vigentes
da
Anvisa/MS.
Azeite de oliva, puro, baixa
acidez. Embalagem com dados
de identificação do produto, Garrafa vidro
marca do fabricante, data de ou tipo PET,
fabricação, prazo de validade e
500ml
de acordo com as Normas e/ou
Resolução da ANVISA/MS.
Azeitona verde, em conserva,
com caroço, embalagem com
identificação do produto, marca
Sachê de
do fabricante, data de fabricação
150g
e prazo de validade mínimo de
12 meses da data de entrega
Bacon, embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente,
contendo
identificação do produto, marca
Pacote com
do fabricante, prazo de validade,
até 2,5kg
marca de acordo com a
Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
Balas
mastigáveis,
produto
preparado a base de açúcares
fundidos
e
adicionado
de
substancias que caracterizam o
produto, como suco de frutas,
óleos essenciais e adicionados de
Pacote de
outras substâncias permitidas; a
600gr
principal
característica
do
produto é o de apresentar-se
macio,
submetido
a
amassamento
mecânico
até
obtenção
da
consistência

Und

25

Und

25

Und

14

Und

40

Und

81

Und

29

Kg

9

Und

39
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32

33

34

35

36

desejada.
Batata
palha,
contendo
identificação do produto data de
fabricação e prazo de validade,
c/ registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução
12/78 da CNNPA.
Biscoito cream cracker, alimento
obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa
de farinha de trigo preparada
com farinhas, amido e féculas;
deverá ser de dupla embalagem
(3
em
1).
Composição
nutricional porção (30g): Máximo
de:
Valor
energético
136kcal=571kJ,
carboidratos
21g, gorduras totais de 4,8g,
gorduras saturadas 2,1g, 0 de
gorduras trans, sódio 278mg.
Mínimo de: proteínas de 2,6g.
Serão rejeitados, os biscoitos mal
cozidos,
queimados
e
de
características
organolépticas
anormais.
Biscoito de Maizena, alimento
obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa
de farinha de trigo preparada
com farinhas, amido e féculas;
deverá ser de dupla embalagem
(3 em 1). Composição nutricional
porção (30g): Máximo de: valor
energético
135kcal=567kJ,
carboidratos 23g, gorduras totais
3,7g, gorduras saturadas 1,6g,
gorduras trans 0, sódio 110mg.
Mínimo de: proteínas 1,5g. Serão
rejeitados, os biscoitos mal
cozidos,
queimados
e
de
características
organolépticas
anormais.
Biscoito, tipo Rosquinha, sabor
leite, composição nutricional
porção (30g): Máximo de: valor
energético
139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras
totais de 4,5g, sódio de 126mg.
Mínimo de: proteínas de 1,4g,
fibra alimentar 0,5g. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais.
Café Tradicional, torrado e
moído, isento de sujidades e
materiais estranhos. composição
100% café puro. Embalagem a
vácuo, de primeira qualidade,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e com registro no
Ministério da Saúde, selo de
pureza ABIC – Associação
Brasileira da Indústria do Café.

Pacote de
140gr

Und

37

Pacote de
400g

Und

2521

Pacote de
400g

Und

2521

Pacote de
400g

Und

700

Pacote com
250g

Und

1030
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37

38

39

40

41

42

43

44

Canela, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso líquido, de acordo a
Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
Caldo, para culinária, de carne,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido,
e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
Caldo, para culinária, de galinha,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido,
e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
Camarão seco, apresentação
com casca, salgado, tamanho
médio,
embalagem
com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso.
Charque
bovino
dianteiro,
salgada, seca (curada), a base
de: carne bovina, sal, embalado
a vácuo – CRAYOVAC, em pacote
de 1 kg. Composição nutricional
porção (30g): Máximo de: valor
energético
80kcal=336kJ,
gorduras totais 5g, gorduras
saturadas 1,7g, sódio 2400mg.
Mínimo de: proteínas: proteína
7g.
Catchup,
tradicional,
sem
pimenta, composto a base de
polpa e suco de tomate, sal,
açúcar e outras substâncias
permitidas,
de
consistência
cremosa, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em
perfeito estado de conservação.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Chocolate granulado, colorido.
Embalagens com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Cravo, da índia, em botão floral
maduro
e
dessecado.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

Pacote com
50g

Und

17

Caixa de 57g
contendo 6
tabletes

Und

62

Caixa de 57g
contendo 6
tabletes

Und

62

Pacote com
até 200g

kg

4

Pacote com
500g até 1kg

kg

1225

Embalagem
tipo PET,
200gr

Und

110

Pacote 500g

Und

25

Pacote com
ate 40g

Und

35
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Creme de leite, tradicional.
Embalagem com dados de
Caixa Tetra
identificação do produto, marca
Pak de 200g
do fabricante, prazo de validade
e capacidade.
Doce
de
amendoim
(tipo
paçoquinha),
embalagem,
Pote de
embalados individualmente com
860kg com 50
dados
de
identificação
do
unidades
produto, marca do fabricante,
prazo de validade.
Doce de amendoim (pé de
moleque),
embalagem,
Pote de
embalados individualmente com
800kg com 50
dados
de
identificação
do
unidades
produto, marca do fabricante,
prazo de validade.
Doce de banana em tablete (tipo
bananada),
concentrado,
Pacote de
embalagem,
embalados
650g com 20
individualmente com dados de
unidades
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Doce de goiaba, goiabada de
consistência que possibilite o
Pacote de
corte, embalagem, embalados
825g com 20
individualmente com dados de
unidades
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Ervilha,
em
conserva.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
Caixa Tetra
do fabricante, prazo de validade,
Pak de 200g
peso liquido e de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
Cominho, condimento misto.
Embalagem com dados de
Pacote com
identificação do produto, marca
100g
do fabricante, prazo de validade
e peso líquido.
Corante, alimentício à base de
urucum. Embalagem com dados
Pacote com
de identificação do produto,
100g
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
Farinha, de mandioca, grupo
seca, subgrupo fina, tipo 1,
branca, isenta de sujidades e
materiais estranhos, embalagem
com identificação do produto, Pacote com
marca do fabricante, prazo de
1kg
validade, peso líquido e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
Anvisa/MS.
Farinha, de tapioca, tipo 1,
isenta de sujidades e materiais
estranhos, acondicionada em
embalagem com dados de
Pacote com
identificação do produto, marca
500g ou 1kg
do fabricante, prazo de validade,
peso líquido e de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.

Und

50

Und

55

Und

55

Und

160

Und

160

Und

35

Und

120

Und

120

kg

1025

Kg

120

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 – FL. 42/62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJ678OHYI5ZQEAFW+BPQHG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
18 de Fevereiro de 2020
45 - Ano - Nº 3823

Cairu
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

55

56

57

58

59

Farinha, de trigo, especial.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo com as
Normas e/ou resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
Feijão carioquinha, tipo 1, limpo,
de 1ª qualidade, constituído de
mínimo 90% de grãos na cor
característica
a
variedade
correspondente, de tamanho e
formatos naturais, maduros,
limpos e secos, sendo permitido
no máximo 2% de impurezas e
materiais estranhos e livres de
parasitas. Embalagem com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de
acordo
com
Normas
e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
Feijão,
fradinho,
tipo
1.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Fermentado químico, em pó.
Validade não inferior a 6 meses,
contados a partir da data de sua
entrega. O produto deverá estar
em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS;
Rotulagem
contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante,
declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data
de fabricação e data ou prazo de
validade e de acordo com a
Resolução 38/77 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
Fermentado,
biológico
seco,
instantâneo, em pó, validade do
produto não poderá ser inferior a
6 meses, contados a partir da
data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS e da
Comissão Nacional de Normas e
Padrões
para
Alimentos
CNNPA; Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor
de sal adicionado, numero do
lote, data de fabricação e data
ou prazo de validade.

Pacote de 1
kg

Und

68

Pacote de 1
kg

kg

1630

Pacote de
500g.

Und

35

Embalagem
de 100g

Und

43

Embalagem
de 10g

Und

23
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Fubá de milho, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido
fólico, isento de sujidades,
acondicionado em embalagem
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Leite, de coco, tradicional, cor
branco-leitosa, cheiro próprio,
não
rançoso,
ausência
de
sujidades, parasitos e larvas, a
embalagem deverá conter a
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.
Leite em pó integral, embalagem
aluminizada, contendo rótulo de
identificação do produto, marca
do fabricante, registros do
Ministério da Agricultura e/ou
Saúde, prazo de fabricação e
validade. Composição nutricional
porção (26g): Máximo de: valor
energético
136kcal=663KJ,
carboidratos 11g,
gorduras
totais 7,5g, gorduras saturadas
5,5g, gorduras trans 0g, sódio
130mg. Mínimo de: proteínas de
6,5g, cálcio 230mg.
Leite integral UHT, produto
integral,
pasteurizado,
processado pelo sistema UHT
(Ultra
Hight
Temperature).
Acondicionado em embalagens
estéreis, totalmente assépticas,
protegidas do ar e da luz,
garantindo perfeita e longa
conservação.
Composição
nutricional (200ml): Máximo de:
valor energético 118kcal=491KJ,
carboidratos de 9,3g, gorduras
totais 6g, gorduras saturadas
3,7g, gorduras trans 0g, sódio
150mg. Mínimo de: proteínas de
6g, cálcio 230mg.
Leite, condensado, tradicional.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

Pacote de
500g

Und

240

Garrafa de
200mll

Und

100

Pacote de
400g

Und

1000

Caixa de 1L

Und

830

Caixa de 395
g

Und

125
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Linguiça,
tipo
calabresa
defumada
ou
currada,
embalagem
à
vácuo,
em
condições
adequadas
ao
consumo. Composição nutricional
porção (50g): Máximo de: valor
energético 322kcal, gorduras
totais 28g, gorduras saturadas
8,8g, gorduras trans 0g, sódio
1198mg. Mínimo de: proteínas
de 7,7g. 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 nº 304 de
22/04/96 e nº 145 de 22/04/98,
da Resolução da ANVISA nº 105
de
19/05/99
e
da
Lei
Municipal/Vigilância
Sanitária
n.5504/99, SIF/SIE. Prazo de
validade mínimo de 02 (dois)
meses, contados a partir da data
de sua entrega.
Manteiga, com sal, de primeira
qualidade.
Embalagem
com
dados
de
identificação
do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido.
O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Margarina, com sal, embalado
em potes plásticos, fechados, e
proveniente de estabelecimento
sob inspeção oficial. Composição
nutricional porção (10g): Máximo
de:
valor
energético
72kcal=302KJ, gorduras totais
8g, gorduras saturadas 2g, sódio
72mg.
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.
Macarrão,
espaguete,
composição nutricional porção
(80g)
Máximo
de:
valor
energético
288kcal=1205KJ,
carboidratos de 61g, gorduras
totais de 1g, gorduras trans 0g,
Mínimo de: proteínas de 6,5g,
fibra
alimentar
de
0,8g.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.

Pacote com
até 2,5kg

kg

905

Pote plástico
com 500g

Und

170

Pote plástico
com 500g

Und

280

Pacote de
500g

Und

450

Pacote de
500g

Und

1020
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Macarrão, parafuso, composição
nutricional porção (80g). Máximo
de: valor energético 280kcal=
1176KJ, carboidratos de 57g,
gorduras totais de 1g, gorduras
saturadas 0g, gorduras trans 0g.
Mínimo de: proteínas de 6,5g,
fibra
alimentar
de
1g.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Maionese,
tradicional,
embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
Milho branco para mungunzá,
tipo 1, branco e despeliculado.
Embalagem com dados de
identificação do produto e prazo
de validade.
Milho para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Milho verde, em conserva.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
de fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as
Norma e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.
Mistura para bolo, sabor festa,
enriquecida com ferro e acido
fólico,
amido,
açúcar,
sal,
gordura
vegetal,
fermentos
químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e
devidamente
mencionadas.
Composição nutricional porção
(35g).
Máximo
de:
valor
energético
130kcal=
546KJ,
carboidratos de 28g, gorduras
totais
de
1,7g,
gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg.
Mínimo de: proteínas de 0,9g.
Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Mistura
para
bolo,
sabor
chocolate, enriquecida com ferro
e acido fólico, cacau em pó,
açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras
substâncias
permitidas
pela
legislação
e
devidamente
mencionadas.
Composição
nutricional porção (35g). Máximo
de:
valor
energético
117kcal=490KJ, carboidratos de
27g, gorduras totais de 1,8g,
gorduras saturadas 0,8g, sódio
188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do

Pacote de
500g

Und

1220

Sachê até
200g

Und

55

Pacote com
500g.

Und

252

Pacote com
500g

Und

200

Caixa ou
sachê de
200g

Und

53

Pacote ou
caixa com
400g

Und

450

Pacote ou
caixa com
400g

Und

300
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fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro
no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.
Molho de tomate, produto obtido
do cozimento de polpa de
tomate, óleo de soja, amido de
milho, cebola, sal e condimentos,
composição nutricional porção
(60g).
Máximo
de:
valor
energético
27kcal=113kJ,
carboidratos
5,9g,
gorduras
totais, gorduras saturadas e
trans
0g,
sódio
317mg.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado em embalagem
plástica, 1ª qualidade. O Produto
deverá ter validade não inferior a
4 meses. Embalagem: com
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Extrato, de tomate, concentrado,
composição nutricional porção
(30g).
Máximo
de:
valor
energético
15kcal=63kJ,
carboidratos 4g, gorduras totais,
gorduras saturadas e trans 0g,
sódio 228mg. Embalagem com
dados
de
identificação
do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
Óleo de soja, derivado de soja
comestível
100%
refinado.
Embalagem com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Orégano,
granulado,
pacote
contendo
identificação
do
produto, data de fabricação e
prazo de validade, c/ registro do
Ministério da Saúde, obedecendo
à resolução 12/78 da CNNPA.
Proteína texturizada de soja, tipo
I, obtida por processamento
tecnológico adequado, a partir
de
farinha
de
soja
desengordurada.
Composição
nutricional porção (50g): Máximo
de: valor energético 175kcal=
735KJ, carboidratos de 15g,
sódio 15mg Mínimo de: proteínas
de 25g, fibra 8g. Embalagem:
com dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de
validade,
com
registro
no
Ministério
da
Saúde
e/ou
Agricultura.

Sachê com
340g

Und

205

Pacote de
100g

Und

55

Sachê com
340g

Und

660

Pet com
900ml

Und

270

Pacote com
até 30g

Und

50

Pacote com
400g

Und

1125
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Pirulito
doce,
formato
de
coração,
embalado
individualmente, peso unitário
12gr, composição açúcar, xarope
de glicose, acidulante ácido
cítrico,
aroma
artificial
de
morango,
NÃO
CONTÉM
GLUTEM.
Refrigerante a base de cola,
embalagem, contendo 2 litros,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
Sardinha, peixe de água salgada,
conservado
em
molho
de
tomate, eviscerada e descamada
mecanicamente,
livre
de
nadadeiras, calda e cabeça, précozida, em condições adequadas
ao consumo, acondicionada em
embalagem, lata recravada e
esterilizada
de
180gramas,
contendo a identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso, peso
líquido e de acordo com as
normas e/ou Resoluções vigentes
da Anvisa/ MS ou Ministério da
Agricultura.
Sal iodado de mesa, tipo
refinado, embalagem com dados
do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.
Suco integral de UVA – conter
polpa da fruta, ingredientes:
água e suco de uva concentrado.
Composição nutricional porção
(50ml):
Mínimo
de:
valor
energético 10kcal. Pasteurizado e
homogeneizado.
Vinagre
de
vinho
branco,
composição: fermentado acético
de vinho branco e água. Acidez
volátil 4%.
Xerém de milho, embalagem
contendo dados de identificação
do produto, marca do fabricante
e prazo de validade. O produto
deverá ter registro no ministério
da Agricultura e/ ou Ministério da
Saúde.

Pacote de
500g

Und

55

Garrafa PET
de 2 Lt

Und

55

Garrafa PET
de 2 Lt

Und

160

Lata 125 g

Und

65

Pacote de 1
kg

kg

200

Embalagem
tipo PET com
500ml

Und

2000

Garrafa de
500ml.

Und

530

Pacote de
500g

Und

320
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Abóbora,
de
primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Alho, de primeira, sem a réstia.
Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido.
O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Abacaxi, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Amendoim, de primeira, com
casca,
maduro,
seco,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Banana, da terra, de primeira, in
natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA
Batata, doce, de primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Batata,
inglesa,
média
de
primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA

Caixa plástica
com 10 a 50
kg – cada
unidade
contendo
cerca de 2,0 a
5,0kg

kg

296

Caixa ou saco
plástico

kg

68

Caixa ou saco
plástico

kg

68

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

750

Caixa plástica

kg

240

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

210

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

470
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Beterraba,
de
primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
Saco de
manipulação, o transporte e a
nylon,
conservação
em
condições
contendo de
adequadas para o consumo. Com
10 a 50kg
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Cebola, de primeira, branca,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
Saco de
manipulação, o transporte e a
nylon,
conservação
em
condições
contendo de
adequadas para o consumo. Com
10 a 50kg
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Cenoura, de primeira qualidade,
apresentando
grau
de
maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
Saco de
transporte e a conservação em
nylon,
condições adequadas para o contendo de
consumo com ausência de
10 a 50kg
sujidades, parasitas e lavras, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Chuchu, de primeira qualidade,
apresentando
grau
de
maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
Saco de
transporte e a conservação em
nylon,
condições adequadas para o contendo de
consumo com ausência de
10 a 50kg
sujidades, parasitas e lavras, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Coco,
seco,
de
primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
Saco de
manipulação, o transporte e a
nylon,
conservação
em
condições
contendo de
adequadas para o consumo. Com
10 a 50kg
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Gengibre,
de
primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
Caixa ou saco
conservação
em
condições
plástico
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Laranja, de primeira, in natura,
tipo pera, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
Saco de
transporte e a conservação em
nylon,
condições adequadas para o contendo de
consumo. Com ausência de
10 a 50kg
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

kg

148

kg

551

kg

327

kg

452

kg

422

kg

11

kg

1250
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106

107

108

109

110

111

Limao taiti, de primeira, in
natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Maçã, de primeira, in natura,
nacional, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Melancia, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Manga, de primeira, in natura,
tipo rosa, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Mamão, de primeira, in natura,
tipo papaya, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Melão, de primeira, in natura,
amarelo, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Milho, de primeira, in natura,
verde, em espiga, apresentando
grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria.
Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

Caixa ou saco
plástico

kg

45

Caixa plástica
com 10 a 50
kg

kg

400

-----

kg

800

Caixa plástica
com 10 a 50
kg

kg

125

Caixa plástica
com 10 a 50
kg

kg

160

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

350

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

Und

850
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113

114

115

116

117

Ovo, tipo extra, classe A, branco.
Embalagem
contendo
12
unidades,
com
dados
de
identificação do produto, marca Embalagem
do fabricante, prazo de validade,
plástica
peso liquido mínimo de 720 g e contendo 12
de acordo com Normas e/ou
unidades.
Resoluções
vigentes
da
Anvisa/MS ou Ministério da
Agricultura.
Pepino,
de
primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a Caixa plástica
conservação
em
condições com 10 a 50
adequadas para o consumo. Com
kg
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Pimentão, de primeira, tipo
verde,
boa
aparência,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
Caixa plástica
manipulação, o transporte e a
com 10 a 50
conservação
em
condições
kg
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Quiabo, de primeira qualidade,
apresentando
grau
de
maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
Saco de
transporte e a conservação em
nylon,
condições adequadas para o contendo de
consumo com ausência de
10 a 50kg
sujidades, parasitas e lavras, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
Repolho, de primeira, branco,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
Saco de
manipulação, o transporte e a
nylon,
conservação
em
condições
contendo de
adequadas para o consumo. Com
10 a 50kg
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Tomate,
de
primeira,
apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a Caixa plástica
conservação
em
condições com 10 a 50
adequadas para o consumo. Com
kg
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

Dz

230

kg

220

kg

325

kg

120

kg

280

kg

600
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Pão tipo hot dog, produto obtido
por processamento tecnológico
adequado, da massa preparada
com farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal, gordura.
Não
deve
apresentar
queimaduras e sua coloração
deve
mostrar
tonalidades
regulares. O miolo deve ser leve
com
porosidade
regular e
coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação
e de fumaça. A farinha de trigo
empregada na confecção do pão
deverá conter para cada 100g de
farinha de trigo 4,2 miligramas
de ferro e 150 miligramas de
ácido fólico. Unidade de 50
gramas.
OBSERVAÇÕES:
O
Produto dever vir embalado em
sacos
plásticos
de
BOPP
(Polipropileno bio-orientado) e
reacondicionados em pacotes
plásticos com 10 pães.

‘

UNIDADE

Und

20000

VALOR TOTAL

DEVERÁ CONSTAR DA PROPOSTA DE PREÇOS MARCA DOS PRODUTOS OFERTADOS
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:

[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial].
A EMPRESA DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO QUE TENHA DISPONIBILIDADE PARA ASSSINAR O CONTRATO
NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU QUANDO CONOVOCADO.

____________________ , ____ de _______________ de ______.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO DE PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEL E NÃO
PERECÍVEL), QUE SE DESTINARÃO A ALIMENTAÇÃO DOS DEMANDATÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA Nº __/___.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE CAIRU - BA E A EMPRESA
........................................ NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Fernando Antônio dos Santos Brito, brasileiro, casado, com endereço residencial sito à Rua Barão
Homem de Melo, nº 19, Centro, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de
identidade nº 01.847.052-15, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 326.205.785-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
......................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ...................,
situada à ............................, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a)
Senhor(a). .............................., portador(a) de documento de identidade nº. ............., emitido por Secretaria da
Segurança Pública do Estado da ........................, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº .....................,
residente e domiciliado (a) à .............................................., vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial nº 004/2020, originário do Processo Administrativo nº 083/2020, datado de 11/02/2020, doravante
denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato para fornecimento de
gêneros alimentícios, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO –
Contratação de empresa para fornecimento diário de gêneros alimentícios (perecível e não perecível), que se destinarão a
alimentação dos demandatários do Serviço de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
vinculado a Secretaria Municipal de Políticas Sociais e para atendimento e manutenção das atividades da Secretaria
Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, de
acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pelo contratante, obedecendo as condições oferecidas na Proposta de
Preços do Pregão Presencial nº 004/2020 que independente de transcrição, integra este instrumento e em conformidade
com o Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO - Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO a integra processo licitatório na modalidade de
Pregão Presencial Nº 004/2020, originário do Processo Administrativo nº 083/2020, datado de 11/02/2020, que também
passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas para o custeio da execução do fornecimento contratadas com base na presente licitação, no que couber,
serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente
da Prefeitura Municipal de Cairu, através de dotações definidas abaixo:
UNIDADE
FONTE
PROJETO ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA /
GESTORA
PROGRAMA DE
NATUREZA DA DESPESA
TRABALHO
12.12/20
0005/0029/0028/0042
2063/2021/2024/2045/2046
3390.30.00.00.00
2057/2081/2096
06/06
0000/0042
2037
3390.30.00.00.00
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10.10/18

0002/0014/0042

2004/2050

3390.30.00.00.00

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ........................ (valor por extenso).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer
que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento, desde que não haja
pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título
vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, previamente autorizada, por escrito, e os títulos
regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
PARÁGRAFO OITAVO - As faturas atinentes à Secretaria Municipal de Políticas Sociais serão faturados da seguinte
forma: Fundo Municipal de Assistência Social, Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, Cairu - Bahia,
inscrito no CNPJ sob o nº. 14.049.684/0001-20.
PARÁGRAFO NONO - As faturas atinentes à Secretaria Municipal de Saúde serão faturados da seguinte forma: Fundo
Municipal de Saúde de Cairu, Praça Santo Antônio, S/N, Centro, Cairu - Bahia, CEP 45.420-000, CNPJ nº 11.406.106/000106.
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato é de até 31/12/2020 a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado,
desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE FORNECIMENTO (DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA)
a) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
b) O objeto desta licitação deverá ser entregue diariamente em horário comercial (das 08 às 12h e das 14:00 às
16:30h, de segunda-feira à sexta feira) de acordo com as solicitações descritas na Ordem de Fornecimento emitida por
cada Secretaria nos seguintes locais:
9 Secretaria Municipal de Saúde em horário comercial, situada na Praça Santo Antônio, S/N, Centro,
Cairu – Bahia;
9 Secretaria Municipal de Políticas Sociais em horário comercial, situada na Praça Teixeira de Freitas,
Complexo Raul de Figueiredo de Miranda, Centro, Cairu – Bahia;
9

Secretaria Municipal de Administração em horário comercial, situada na Praça Marechal Deodoro, 03,
Centro, Cairu – Bahia - Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão.

c)
Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração Pública. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro
dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus para a Administração Pública.
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d) O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do objeto com a
especificação fornecida pelo CONTRATANTE.
e) O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará após adotados, pelo CONTRATANTE, todos os
procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
f)
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as
especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
a) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
b) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade
da contratada.
c)
A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Secretária Municipal de Políticas Sociais do Município de
Cairu, a senhora Adriana Nely Lisboa Campos Brito, pelo Secretário Municipal de Administração do Município de Cairu, o
Senhor Valdinei da Cruz dos Santos e pela Secretária Municipal de Saúde do Município de Cairu, a Senhora Italuana
Guimarães Rosário.
d) Ficam designados os Servidores: Tatiane Santos do Nascimento – NUTRICIONISTA - CRN-5 Nº 2723, Responsável
pelo Setor de Alimentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de
Políticas Sociais; Bruno Maia dos Santos, Supervisor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Administração e
Josenil Rocha e Silva Filho, Supervisor de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, como responsáveis pelo
acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
e) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO E REAJUSTEAMENTO
O valor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação
que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A contratada obrigar-se-á:
a) Zelar pela boa qualidade dos produtos, prazo de entrega e horário;
b) Entregar os produtos de acordo com especificação dos produtos em planilha no edital, sujeito a aplicação de multa;
c) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto
contratado que possa interferir no bom andamento dos serviços;
d) Ressarcir a Administração o equivalente a todos os danos decorrentes da não entrega dos materiais, exceto quando
isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
e) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura Municipal de Cairu ou a terceiros em razão
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita;
f) Arcar por sua própria e exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do contrato, reservando-se à CONTRATANTE o
direito de descontar o de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importância necessária ao ressarcimento de tais danos
e/ou prejuízos.
g) Designar de sua estrutura administrativa um preposto responsável pela perfeita execução do contrato, bem como para
zelar pela execução e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
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h) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa e
eficiente dos serviços objeto deste contrato;
i) Se responsabilizar pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários,
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;
j) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade da execução, providenciando sua imediata correção, sem
ônus para o CONTRATANTE;
a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se á:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
b) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e fiscalização da sua execução, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
c) Fiscalizar a execução do contrato e atestar a Nota Fiscal;
d) Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato;
e) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;
f) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme
art.61, §1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 10.520/02, Lei nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
e) advertência;
f) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com este Município por prazo de
até 05(cinco) anos;
g) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;
h) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto
ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
PARAGRAFO QUARTO - A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para
compensação das multas aplicadas.
PARAGRAFO QUINTO – A Contratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes
qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa;
PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/02.
PARAGRAFO SEGUNDO – O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
PARAGRAFO TERCEIRO – Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
PARAGRAFO QUARTO – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos II e III do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93;
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PARAGRAFO QUINTO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do
contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e
as disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO - Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que
possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, os
representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
Cairu – Bahia, .............. de ....................... de ...........

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA
CONTRATANTE

...............................................................
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
documento de identificação (Registro de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, outro apresentado) nº ..............,
expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar esta empresa, com
poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial
nº 004/2020, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar
contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado
como bom, firme e valioso.

_________, Ba ____ de _______ ..........

___________________________________________________________
(N
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 – FL. 59/62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJ678OHYI5ZQEAFW+BPQHG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
18 de Fevereiro de 2020
62 - Ano - Nº 3823

Cairu
Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ..................................................,
declara o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação contidas no edital do Pregão Presencial nº.
004/2020 e bem como estar ciente das sanções factíveis de serem aplicadas conforme preceitua o art. 4º, inciso VII, da
Lei 10.520/02, e compromete-se a fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Município, bem como
tomar todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade dos serviços.

_____de __________________ de .....

____________________________________
(N
NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL)
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,
declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá
ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.

_____de __________________ de .........
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à
_______________________________, representada pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº
______________ e inscrito no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____de __________________ de ...........

____________________________________
(N
NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL)
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