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Prefeitura Municipal de
Castro Alves publica:
• Resultado Final Pregão Presencial Nº 020/2019 - Objeto: Aquisição de
materiais de construção para atender as demandas das diversas
Secretarias do Município de Castro Alves – BA.
• Extrato da Homologação Pregão Presencial Nº 020/2019 - Objeto:
Aquisição de materiais de construção para atender as demandas das
diversas Secretarias do Município de Castro Alves – BA
• Tornar Sem Efeito ato “Extrato do contrato nº 278/2019” publicado na
data de 03 de Maio de 2019, edição nº 1142, veiculada no diário oficial
do Município.
• Extrato do Contrato Nº 354/2019 Pregão Presencial Edital Nº 008/2019
- D.I. Distribuidora de Alimentos Ltda - ME.
• Errata Extrato da Ata Nº 022/2019 Pregão Presencial Nº 008/2019,
Publicado Em: 03 de Maio de 2019
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Castro Alves - BA, 10 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ Nº. 13.693.122/0001-52
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
RESULTADO FINAL

O Pregoeiro do Município de Castro Alves - BA torna público e da ciência aos
interessados o RESULTADO FINAL do PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2019,
Processo Administrativo nº 036/2019, Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, regida pela
Lei 8.666/93 e 10.520/2002, que objetiva a Aquisição de materiais de construção para
atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Castro Alves – BA.
EMPRESA VENCEDORA: LOTES 01, 04 e 06: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
IRMÃOS ARAUJO, Valor Global de R$852.676,50 (oitocentos e cinqüenta e dois mil
seiscentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos). EMPRESA VENCEDORA:
LOTE 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14: CAJUEIRO COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA - ME , Valor Global de R$2.884.929,95(dois milhões oitocentos
e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)
.EMPRESA VENCEDORA: LOTE 15: EXTRATORA DE MINERIOS J.R. LTDA , Valor
Global de R$278.800,00 (duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais).
EMPRESA VENCEDORA: LOTE 16: DS SERVIÇOS LTDA , Valor Global de
R$126.410,51 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e dez reais e cinqüenta e um
centavos).Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma
regulador.

_____________________________________
HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS
PREGOEIRO
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Castro Alves - BA, 10 de Maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ Nº 13.693.122/0001-52
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Finanças e Gestão Clodoaldo da Silva Santos, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento a Lei n. 8.666/93, 10.520/02 e alterações, torna
pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n°.
020/2019, processo administrativo n. 036/2019, o qual tem por objeto a Aquisição de
materiais de construção para atender as demandas das diversas Secretarias do
Município de Castro Alves – BA, o qual teve como vencedora a EMPRESA
VENCEDORA: LOTES 01, 04 e 06: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IRMÃOS
ARAUJO, Valor Global de R$852.676,50 (oitocentos e cinqüenta e dois mil
seiscentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos). EMPRESA VENCEDORA:
LOTE 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14: CAJUEIRO COMERCIO DE
FERRAGENS LTDA - ME , Valor Global de R$2.884.929,95(dois milhões oitocentos
e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)
.EMPRESA VENCEDORA: LOTE 15: EXTRATORA DE MINERIOS J.R. LTDA , Valor
Global de R$278.800,00 (duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais).
EMPRESA VENCEDORA: LOTE 16: DS SERVIÇOS LTDA , Valor Global de
R$126.410,51 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e dez reais e cinqüenta e um
centavos).

________________________________________
CLODALDO DA SILVA SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS E GESTÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

TORNAR SEM EFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ Nº. 13.693.122/0001-52
O Pregoeiro torna SEM EFEITO o ato “Extrato do contrato nº 278/2019”
publicado na data de 03 de Maio de 2019, edição nº 1142, veiculada no diário
oficial do Município.

Castro Alves – BA, 06 de Maio de 2019.

HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS
Pregoeiro
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 354/2019

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº 008/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA.
CONTRATADA: D.I. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA.
Vigência: 02 de Maio de 2019 até 29 de Outubro de 2019.
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Dotação Orçamentária:
Órg. 0200-Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Unid. 0201-Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
PA-2003-Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.03.00-Secretaria das Relações Institucionais, Empreendedorismo
Unid.03.01- Secretaria das Relações Institucionais, Empreendedorismo
PA-2005- Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria das Relações Institucionais
Empreendedorismo
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.04.00-Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
Unid. 04.01- Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
PA-2007- Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.05.00-Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade Racial
Unid. 05.01- Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade Racial
PA. 2008- Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade
Racial
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.06.00-Secretaria do Esporte e Lazer
Unid.06.01- Secretaria do Esporte e Lazer
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PA- 2011- Manutenção das Ações Administrativas da Secretaria de Esporte e Lazer
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg. 07.00-Secretaria de Educação
Unid.-07.01-Fundo Municipal de Educação
PA-2014-Gestão das Atividades da Secretaria de Educação
33.90.30.00.00- Material de Consumo
01-Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Educação 25%
Órg. 08.00- Secretaria de Saúde
Unid.08.01- Fundo Municipal de Saúde
PA-2029-Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde
PA-2032-Manutenção do Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde
PA-2033-Manutenção do Funcionamento das Unidades de Saúde da Família
PA-2034-Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
PA-2035- Manutenção das Ações de Saúde Mental (CAPS)
PA-2039-Manutenção das Ações de Vigilância e Promoção a Saúde
33.90.30.00.00- Material de Consumo
02- Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Saúde 15%
14-Transferência de Recurso do SUS
Órg. 09.00-Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania
Unid.09.01- Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania
PA- 2042- Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Assistência Social, Habitação e
Cidadania
PA-2043-Manutenção do Conselho Tutelar
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.-09.00- Secretaria de Assistência Social Habitação e Cidadania
Unid.-09.02- Fundo Municipal Assistência Social
PA-2046-Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social
PA-2047-Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI
PA-2048-Manutenção do Serviço de Proteção de Média Complexidade: CREAS FEDERAL E CREAS
ESTADO
PA-2049-Manutenção do Programa Bolsa Família –IGD/PBF
PA-2052-Manutenção do Sistema Único de Assistência Social – IGD/SUAS
PA-2053- Proteção Social Básica: CRAS FEDERAL, CRAS ESTADO E SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV)
PA-2054-Manutenção de Serviço de Alta Complexidade Casa Lar
PA-2055-Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância
PA-2059-Manutenção da Assistência a Pessoas Carentes em Risco Social- BENEFICIOS
EVENTUAIS
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
29- Transferências de Recursos do FNAS
28-Transferência de Recursos do FEAS
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Órg.10.00-Secretaria de Infraestrutura, Estradas e Seviços Públicos
Unid.10.01- Secretaria de Infraestrutura, Estradas e Seviços Públicos
PA-2062-Manutenção das Ações Administrativas da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços
Públicos
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.11.00- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unid.11.01- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
PA-2070-Gestão das Ações Administrativas da Secretaria do Meio Ambiente
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários

Castro Alves-BA, 02 de Maio de 2019.

HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS
PREGOEIRO
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ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
EXTRATO DA ATA Nº 022/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ALVES – BA.
EXTRATO PUBLICADO EM: 03 DE MAIO DE 2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO.
Onde se lê:

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: D.I DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
com Valor Global de R$ 238.042,91 (duzentos e trinta e oito mil quarenta e dois reais e noventa e um
centavos) para os ITENS 106, 107, 108, 110, 11, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157 e 158.
ITEM DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) UND

106

107

108

110

Mortadela a granel 3 kg de boa qualidade apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumocom
ausência de sujidades e larvas.
Polpa de fruta congelada diversos sabores,pacote
contendo 1kg
Presunto magro: fatiado, obtido de pernil suíno sadio; com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas
e larvas; acondicionado
em saco plástico tranparente, atóxico; validade mínima de 50 dias
a contar da entrega, pesando 1 kg
Salame,
de
primeira
qualidade,
tipo
italiano, ingredientes carne
suína,
apresentação
fatiado,
embalagem com 1kg, a vácuo com sif, prazo validade mínimo 60
dias

QUANT

VALOR VALOR
UNIT.
TOTAL

MARCA

KG

150

R$ 15,55

R$ 2.332,50

KG

1000

R$ 10,90

R$ 10.900,00

KG

350

R$ 15,79

R$ 5.526,50

REZENDE

KG

50
R$ 18,84

R$ 942,00

SEARA

R$ 7,45

R$ 2.980,00

CONFIANÇA
DOCE MEL

Salsicha de cachorro quente: salcicha, tipo hot
111

112

113

dog. De carne bovino-suína, de boa qualidade congelada.
Embalagem 1 kg.
Carne bovina de primeira qualdade sem osso, para bife. Aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura
deve ser isenta de cartilagens e de ossos- embalagem 01 kg.
Embalagem contendo identifacação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas, selo de inspeção e carimbos
oficiais, de macordo com portarias do min. Daagric.,
dipoa n.304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da resolução da
anvisa n.105 de 19/05/99
Carne bovina moidade primeira qualidade, sem gordura, aspecto
próprio , não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas. Embalagem a vácuon 500 g, com data de
validade, selo de inspeção e carimbos oficiais, de acordo com
portarias do min. DaAGRIC.,

KG

KG

400

1500

R$ 23,75

REZENDE

FRIBOI
R$ 35.625,00

R$ 16,55
KG

1000

JF
R$ 16.550,00
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114

115

117

120

121

122

123

124

125

126

127

128

DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99
Linguiça suína tipo calabresa, grossa- embalada a vácuo,
acondicionada em embalagem plástica original. A embalagem,
deverá conter de 1 kg do produto e externamente os dados de
identificação e procedencia, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. Deve apresentar
odor agradável, características e consistência firme, não deve estar
pegajoso e/ou apresentar manchas escuras e/ou verdes. Deve estar
de acordo com as exigências da vigilância sanitária. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no casode
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
Charque curada e seca, ponta de agulha, de 1º qualidade, com
baixo teor de gordura, embalado à vácuo em pacotes de 500g. A
embalagem deve conter selo de inspeção federal (sif) estadual(sie)
ou municipal (sim), dados de identificação doproduto.
Prazo de validade 06 meses
File de peito de frango congelado. Embalagem de 01 kg, tipo
bandeja de isopor com plástico, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais deacordo com portarias do min. Da agric.,dipoa
n.304 de 22/04/96en.145de22/04/98,daresoluçãoda
anvisa n.105 de 19/05/99
Abacaxi in natura, 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, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Abacate in natura, 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, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Acerola in natura, 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, sem
lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras ou cortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Alface - verde apresentando grau deevolução
completo, sem danificações físicas.
Banana, Tipo prata, qualidade exigida: 1ª, peso aproximado (um)
90g, tamanho e coloração: Uniformes, consumo imediato e em
escala, no decorrer de semana, no máximo 7 dias antes do
vencimento. Características: produto selecionado com polpa firme
e intacta, devendo ser madura e entre
madura, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.
Batata inglesa lavada lisa de primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação que lhe permite suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachaduras ou cortes, comtamanho
uniforme devendo ser graúda. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas.
Batata doce firme e compacta, devendo ser graúda,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Beterraba de primeira qualidade, in natura, vermelha ou marron,
sem manchas ou bolores, sem indicio de germinação. Polpa
íntegra, rosa púrpura e odor característico. Apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condiçõesadequadas para o consumo , sem
lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachaduras ou cortes. Isentade sujidades, parasitos e
larvas.
Cebola de primeira qualidade in natura, apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições aqdequadas para o consumo, sem
lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes.

800
KG
R$ 13,37

SEARA

R$ 10.696,00

KG

800

FRINENSE

R$ 18,90
R$ 15.120,00

KG

1500

R$ 10,98

AVIGRAN
R$ 16.470,00

KG

1000

R$ 2,95

IN NATURA
R$ 2.950,00

KG

500

R$ 4,95

IN NATURA
R$ 2.475,00

KG

500

R$ 2,97

IN NATURA
R$ 1.485,00

UND

600

R$ 1,99

KG

500

R$ 2,99

R$ 1.194,00

IN NATURA

IN NATURA

R$ 1.495,00

KG

1500

IN NATURA

R$ 2,99

R$ 4.485,00
KG

600

R$ 2,97

KG

500

R$ 2,97

R$ 1.782,00

IN NATURA

IN NATURA

R$ 1.485,00
R$ 3,15
KG

1000

R$ 3.150,00

IN NATURA
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Isenta de sujidades, parasitos e larvas.De
primeira qualidade, tamanho de médio a grande, casca íntegra
sem fungos, consistência firme.
129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

140

141

142

Cebolinha verde, apresentando grau deevolução
completo
Cenoura de primeira qualidade, in natura, raízes de tamanho
médio, coloração uniforme, apresentando grau de maturação que
lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação
em condições aqdequadas para o consumo, sem lesões
de origem físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de
sujidades, parasitos elarvas.
Chuchu de primeira qualidade, in natura de tamanho e coloração
uniforme, apresentando grau de maturação que lhe permita
suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições
aqdequadasparaoconsumo,semlesõesdeorigem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Coentro In natura, 1ª qualidade – Com folhas íntegras, livres de
fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro
uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou
manchas. Deverá ser transportado em carros
higienizados em temperatura ambiente.
Coco secode primeira qualidade, in natura de tamanho e
coloração uniforme, em condições adequadas para o consumo,
sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Couve verde tipo manteiga, folhas firmes, de primeira
qualidade, in natura, de tamanho ecoloração uniforme, bem
desenvolvida, sem manchas, em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras
ou cortes. Isenta de sujidades, parasitose
larvas. Talo verde ou roxo. Embalados em molhos de tamanho
médios
Goiaba vermelha de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com polpas firmes e intactas, tamanho e
coloração uniforme, devendo serm bem desenvolvidas e maduras.
Isentas de enfermidades, material terroso, umidade externa
anormal, sujidades, parasítas e larvas, semdanos
físicos e mecânicos oriundo de manuseio e transporte.
Inhame de primeira qualidade, de tamanho e coloração
uniformes, firme e compacto , isento de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos
defertilizantes
Kiwi in natura, 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, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
oucortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Laranja pêra: produtos são e limpos, de boa qualidade, sem
defeitos ou perfurações na casca,
suficientemente desenvolvidos com aspecto, aroma e sabor típicos,
uniformidade no tamanho e na cor.
Mandioca com casca- tamanho comercial – com 70%
de maturação. Sem danificações físicas, casca íntegra.
Maçã vermelha tipo gala ou fuji de primeira qualidade, in natura
com características organolépticas ( cor, odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem danos químicos físicos e biológicos.
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. Deve estar
acondidicionada em caixas de papelão comno
máximo 18 kg, encartelada ou em caixas de pvc vazadas, com no
máximo 15 kg
Manga in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o

MAÇO

500

R$ 1,47

KG

500

R$ 2,77

R$ 735,00

IN NATURA

IN NATURA
R$ 1.385,00

KG

500

R$ 1,99

IN NATURA
R$ 995,00

MAÇO

500

IN NATURA

R$ 1,49
R$ 745,00

UND

1500

IN NATURA

R$ 2,96
R$ 4.440,00

UND

1000

IN NATURA

R$ 1,47

R$ 1.470,00

KG

1200

R$ 3,45

IN NATURA
R$ 4.140,00

KG

800
R$ 5,49

IN NATURA
R$ 4.392,00

KG

1004

R$ 13,78

IN NATURA
R$ 13.835,12

KG

500

R$ 1,90

IN NATURA
R$ 950,00

KG

600

R$ 2,45

R$ 1.470,00

IN NATURA

1000
R$ 4,95

KG

RUBFRUIT

R$ 4.950,00
R$ 2,45
KG

1000

R$ 2.450,00

IN NATURA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: S+VK+YAZZAWO9C44KNFUDQ

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

Quarta-feira
15 de Maio de 2019
11 - Ano - Nº 1167

Castro Alves

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

143

144

145

146

consumo, sem lesões de origemfísica ou mecanicas, rachaduras ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Mamaode primeira qualidade, in natura, tipo formosa
apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem
lesões de origem físicas ou macânicas, rachaduras ou cortes.
Isenta de sujidades, parasitas oularvas.
Maracujá de primeira qualidade, in natura, tipo formosa
apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicasou
macânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitas
oularvas.
Melancia redonda, graúda, de primeira qualidade, in natura, com
características organolépticas ( cor, odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem danos químicos físicos e biológicos.
que
lhe
permita
Apresentando grau de maturação
tal
suportara
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.
Melaode primeira qualidade, in natura, com características
organolépticas ( cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas,
sem danos químicos físicos e biológicos. 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 dacnnpa.

KG

1000

R$ 1,98

IN NATURA
R$ 1.980,00

KG

500

IN NATURA

R$ 3,98

R$ 1.990,00

UND

1000
R$ 4,95

IN NATURA

R$ 4.950,00

KG

1000

R$ 2,45
IN NATURA
R$ 2.450,00

Morangos maduros, higienizados e congelados em
147

148

149

150

151

152

153

155

156

embalagens de 1kg os frutos devem estar íntegros, sem pontos de
putrefação.
Ovos de galinha de primeira qualidade, in natura, grandes
inteiros. Casca áspera e fosca, não apresentando rachaduras e
sujidades. Rotulagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante,prazodevalidade,pesolíquido,ede
acordo com as normas e/ou resoluções vigentes, registrado no
(sim, sie ou sif).
Pimentaode primeira qualidade, 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.
Pepino – in natura, graúdo, novo, de 1° qualidade,
acondicionando
em
embalagem
resistente
e
transparente plásticos e limpos. Devem estar frescos, íntegras, sem
traço de descoloração ou manchas.
Pera – In natura, de 1ª qualidade- Semi madura, consistência
firme, tamanho de médio a grande, casca livre de fungos. Devem
estar íntegras, sem traços de descoloração ou manchas. Deveráser
transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.
Quiabo - In Natura de 1ª qualidade – Isento de fungos e sujidade.
Deverá ser transportado em carros higienizados em
temperaturaambiente.
Acondicionados em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.
Repolho de primeira qualidade, in natura, folhas
formadas(cabeça), compacta e consistente aotoque
, cortada próxima a superficie do solo, globular- achatados,
tamanho e coloração verde claro uniforme. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Comausência de sujidades parasitos e
larvas.
Tangerina in natura, 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 parasitos e larvas.
Tomate in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o

KG

600

19,9
R$ 11.940,00

DZ

1000

R$ 3,54

IN NATURA

COOPERAVE
S
R$ 3.540,00

KG

700

IN NATURA

R$ 3,45
R$ 2.415,00

KG

500
IN NATURA

R$ 1,49
R$ 745,00

KG

300

CACHORRIT
A

R$ 9,95
R$ 2.985,00

KG

300

IN NATURA

R$ 3,95
R$ 1.185,00

KG

700

R$ 3,45

IN NATURA

R$ 2.415,00
DZ

800

IN NATURA

R$ 5,95
R$ 4.760,00
R$ 2,94

KG

1000

R$ 2.940,00
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IN NATURA
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Uva in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
157
KG
1003
R$ 5,93
IN NATURA
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
oucortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
R$ 5.947,79
Pão francês, peso referência:unidade de 50 gramas,
características adicionais: produto próprio para consumo humano,
em conformidade com a legislação em vigor, preparado a partir de
matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria
terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será
PANIF. E
rejeitado o pão queimado ou mal assado, com odor e sabor
30000
158
UND
R$ 0,29
desagradável , presença de fungos e não será permitida a adição
MERC. AM
de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.
Isento de
parasitas, sujidades, larvas e material estranho. Não permitido o
pão com fabrico de trigo transgênico.
R$ 8.700,00
VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 238.042,91 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM
CENTAVOS)

Leia-se:

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: D.I DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME com
Valor Global de R$ 238.717,91 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e dezessete reais e noventa e um
centavos) para os ITENS 77,106, 107, 108, 110, 11, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157 e 158.
ITEM

DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)

77

MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEOS
VEGETAIS SEM SAL. EMBALAGEM 2501 GRAMAS.

106

107

108

110

Mortadela a granel 3 kg de boa qualidade apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumocom
ausência de sujidades e larvas.
Polpa de fruta congelada diversos sabores,pacote
contendo 1kg
Presunto magro: fatiado, obtido de pernil suíno sadio; com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas
e larvas; acondicionado
em saco plástico tranparente, atóxico; validade mínima de 50 dias
a contar da entrega, pesando 1 kg
Salame,
de
primeira
qualidade,
tipo
italiano, ingredientes carne
suína,
apresentação
fatiado,
embalagem com 1kg, a vácuo com sif, prazo validade mínimo 60
dias

UND

KG

QUANT

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

300

R$ 2,25

R$ 675,00

MARCA

DELINE

KG

150

R$ 15,55

R$ 2.332,50

KG

1000

R$ 10,90

R$ 10.900,00

KG

350

R$ 15,79

R$ 5.526,50

REZENDE

KG

50
R$ 18,84

R$ 942,00

SEARA

R$ 7,45

R$ 2.980,00

CONFIANÇA
DOCE MEL

Salsicha de cachorro quente: salcicha, tipo hot
111

dog. De carne bovino-suína, de boa qualidade congelada.
Embalagem 1 kg.

KG

400

REZENDE
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112

113

114

115

117

120

121

122

123

124

125

Carne bovina de primeira qualdade sem osso, para bife. Aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura
deve ser isenta de cartilagens e de ossos- embalagem 01 kg.
Embalagem contendo identifacação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas, selo de inspeção e carimbos
oficiais, de macordo com portarias do min. Daagric.,
dipoa n.304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da resolução da
anvisa n.105 de 19/05/99
Carne bovina moidade primeira qualidade, sem gordura, aspecto
próprio , não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas. Embalagem a vácuon 500 g, com data de
validade, selo de inspeção e carimbos oficiais, de acordo com
portarias do min. DaAGRIC.,
DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99
Linguiça suína tipo calabresa, grossa- embalada a vácuo,
acondicionada em embalagem plástica original. A embalagem,
deverá conter de 1 kg do produto e externamente os dados de
identificação e procedencia, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. Deve apresentar
odor agradável, características e consistência firme, não deve estar
pegajoso e/ou apresentar manchas escuras e/ou verdes. Deve estar
de acordo com as exigências da vigilância sanitária. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no casode
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
Charque curada e seca, ponta de agulha, de 1º qualidade, com
baixo teor de gordura, embalado à vácuo em pacotes de 500g. A
embalagem deve conter selo de inspeção federal (sif) estadual(sie)
ou municipal (sim), dados de identificação doproduto.
Prazo de validade 06 meses
File de peito de frango congelado. Embalagem de 01 kg, tipo
bandeja de isopor com plástico, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais deacordo com portarias do min. Da agric.,dipoa
n.304 de 22/04/96en.145de22/04/98,daresoluçãoda
anvisa n.105 de 19/05/99
Abacaxi in natura, 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, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Abacate in natura, 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, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Acerola in natura, 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, sem
lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras ou cortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Alface - verde apresentando grau deevolução
completo, sem danificações físicas.
Banana, Tipo prata, qualidade exigida: 1ª, peso aproximado (um)
90g, tamanho e coloração: Uniformes, consumo imediato e em
escala, no decorrer de semana, no máximo 7 dias antes do
vencimento. Características: produto selecionado com polpa firme
e intacta, devendo ser madura e entre
madura, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.
Batata inglesa lavada lisa de primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação que lhe permite suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachaduras ou cortes, comtamanho
uniforme devendo ser graúda. Isenta de sujidades, parasitos e

KG

1500

R$ 23,75

FRIBOI
R$ 35.625,00

KG

1000

R$ 16,55

JF

R$ 16.550,00

800
KG
R$ 13,37

SEARA

R$ 10.696,00

KG

800

FRINENSE

R$ 18,90
R$ 15.120,00

KG

1500

R$ 10,98

AVIGRAN
R$ 16.470,00

KG

1000

R$ 2,95

IN NATURA
R$ 2.950,00

KG

500

R$ 4,95

IN NATURA
R$ 2.475,00

KG

500

R$ 2,97

IN NATURA
R$ 1.485,00

UND

600

R$ 1,99

KG

500

R$ 2,99

R$ 1.194,00

IN NATURA

IN NATURA

R$ 1.495,00

KG

1500

R$ 2,99

IN NATURA
R$ 4.485,00
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larvas.
Batata doce firme e compacta, devendo ser graúda,
126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Beterraba de primeira qualidade, in natura, vermelha ou marron,
sem manchas ou bolores, sem indicio de germinação. Polpa
íntegra, rosa púrpura e odor característico. Apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condiçõesadequadas para o consumo , sem
lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachaduras ou cortes. Isentade sujidades, parasitos e
larvas.
Cebola de primeira qualidade in natura, apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições aqdequadas para o consumo, sem
lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes.
Isenta de sujidades, parasitos e larvas.De
primeira qualidade, tamanho de médio a grande, casca íntegra
sem fungos, consistência firme.
Cebolinha verde, apresentando grau deevolução
completo
Cenoura de primeira qualidade, in natura, raízes de tamanho
médio, coloração uniforme, apresentando grau de maturação que
lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação
em condições aqdequadas para o consumo, sem lesões
de origem físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de
sujidades, parasitos elarvas.
Chuchu de primeira qualidade, in natura de tamanho e coloração
uniforme, apresentando grau de maturação que lhe permita
suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições
aqdequadasparaoconsumo,semlesõesdeorigem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Coentro In natura, 1ª qualidade – Com folhas íntegras, livres de
fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro
uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou
manchas. Deverá ser transportado em carros
higienizados em temperatura ambiente.
Coco secode primeira qualidade, in natura de tamanho e coloração
uniforme, em condições adequadas para o consumo, sem lesões de
origem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Couve verde tipo manteiga, folhas firmes, de primeira qualidade,
in natura, de tamanho ecoloração uniforme, bem desenvolvida,
sem manchas, em condições adequadas para o consumo, sem
lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes.
Isenta de sujidades, parasitose
larvas. Talo verde ou roxo. Embalados em molhos de tamanho
médios
Goiaba vermelha de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com polpas firmes e intactas, tamanho e
coloração uniforme, devendo serm bem desenvolvidas e maduras.
Isentas de enfermidades, material terroso, umidade externa
anormal, sujidades, parasítas e larvas, semdanos
físicos e mecânicos oriundo de manuseio e transporte.
Inhame de primeira qualidade, de tamanho e coloração uniformes,
firme e compacto , isento de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos
defertilizantes
Kiwi in natura, 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, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
oucortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Laranja pêra: produtos são e limpos, de boa qualidade, sem
defeitos ou perfurações na casca,
suficientemente desenvolvidos com aspecto, aroma e sabor típicos,
uniformidade no tamanho e na cor.

KG

600

R$ 2,97

KG

500

R$ 2,97

R$ 1.782,00

IN NATURA

IN NATURA

R$ 1.485,00

KG

1000

IN NATURA

R$ 3,15

R$ 3.150,00
MAÇO

500

R$ 1,47

KG

500

R$ 2,77

R$ 735,00

IN NATURA

IN NATURA
R$ 1.385,00

KG

500

R$ 1,99

IN NATURA
R$ 995,00

MAÇO

500

IN NATURA

R$ 1,49
R$ 745,00

UND

1500

IN NATURA

R$ 2,96
R$ 4.440,00

UND

1000

IN NATURA

R$ 1,47

R$ 1.470,00

KG

1200

R$ 3,45

IN NATURA
R$ 4.140,00

KG

800
R$ 5,49

IN NATURA
R$ 4.392,00

KG

1004

R$ 13,78

IN NATURA
R$ 13.835,12

KG

500

R$ 1,90

IN NATURA
R$ 950,00
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141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Mandioca com casca- tamanho comercial – com 70%
de maturação. Sem danificações físicas, casca íntegra.
Maçã vermelha tipo gala ou fuji de primeira qualidade, in natura
com características organolépticas ( cor, odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem danos químicos físicos e biológicos.
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. Deve estar
acondidicionada em caixas de papelão comno
máximo 18 kg, encartelada ou em caixas de pvc vazadas, com no
máximo 15 kg
Manga in natura, 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, sem lesões de origemfísica ou mecanicas, rachaduras ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Mamaode primeira qualidade, in natura, tipo formosa
apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem
lesões de origem físicas ou macânicas, rachaduras ou cortes.
Isenta de sujidades, parasitas oularvas.
Maracujá de primeira qualidade, in natura, tipo formosa
apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicasou
macânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitas
oularvas.
Melancia redonda, graúda, de primeira qualidade, in natura, com
características organolépticas ( cor, odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem danos químicos físicos e biológicos.
Apresentando grau de maturação
tal
que
lhe
permita
suportara
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.
Melaode primeira qualidade, in natura, com características
organolépticas ( cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas,
sem danos químicos físicos e biológicos. 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 dacnnpa.
Morangos maduros, higienizados e congelados em
embalagens de 1kg os frutos devem estar íntegros, sem pontos de
putrefação.
Ovos de galinha de primeira qualidade, in natura, grandes inteiros.
Casca áspera e fosca, não apresentando rachaduras e sujidades.
Rotulagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante,prazodevalidade,pesolíquido,ede
acordo com as normas e/ou resoluções vigentes, registrado no
(sim, sie ou sif).
Pimentaode primeira qualidade, 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.
Pepino – in natura, graúdo, novo, de 1° qualidade, acondicionando
transparente plásticos e limpos. Devem estar frescos, íntegras, sem
traço de descoloração ou manchas.
Pera – In natura, de 1ª qualidade- Semi madura, consistência
firme, tamanho de médio a grande, casca livre de fungos. Devem
estar íntegras, sem traços de descoloração ou manchas. Deveráser
transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.
Quiabo - In Natura de 1ª qualidade – Isento de fungos e sujidade.
Deverá ser transportado em carros higienizados em
temperaturaambiente.
Acondicionados em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.
Repolho de primeira qualidade, in natura, folhas

KG

600

R$ 2,45

R$ 1.470,00

IN NATURA

1000
R$ 4,95

KG

RUBFRUIT

R$ 4.950,00

KG

1000

IN NATURA

R$ 2,45
R$ 2.450,00

KG

1000

R$ 1,98

IN NATURA
R$ 1.980,00

KG

500

IN NATURA

R$ 3,98

R$ 1.990,00

UND

1000
R$ 4,95

IN NATURA

R$ 4.950,00

KG

1000

R$ 2,45
IN NATURA
R$ 2.450,00

KG

600

19,9
R$ 11.940,00

DZ

1000

R$ 3,54

IN NATURA

COOPERAVE
S
R$ 3.540,00

KG

700

IN NATURA

R$ 3,45
R$ 2.415,00

KG

500

R$ 1,49
R$ 745,00

KG

300

IN NATURA
CACHORRIT
A

R$ 9,95
R$ 2.985,00

KG

300

IN NATURA

R$ 3,95
R$ 1.185,00
R$ 3,45

R$ 2.415,00
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155

formadas(cabeça), compacta e consistente aotoque
, cortada próxima a superficie do solo, globular- achatados,
tamanho e coloração verde claro uniforme. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Comausência de sujidades parasitos e
larvas.
Tangerina in natura, 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 parasitos e larvas.

KG

700

DZ

800

IN NATURA

IN NATURA

R$ 5,95
R$ 4.760,00

Tomate in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
KG
1000
156
R$ 2,94
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
R$ 2.940,00
Uva in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
KG
1003
157
R$ 5,93
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
oucortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
R$ 5.947,79
Pão francês, peso referência:unidade de 50 gramas, características
adicionais: produto próprio para consumo humano, em
conformidade com a legislação em vigor, preparado a partir de
matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria
terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será
rejeitado o pão queimado ou mal assado, com odor e sabor
30000
158
UND
R$ 0,29
desagradável , presença de fungos e não será permitida a adição
de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.
Isento de
parasitas, sujidades, larvas e material estranho. Não permitido o
pão com fabrico de trigo transgênico.
R$ 8.700,00
VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 238.717,91 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e dezessete reais e noventa e um centavos)

IN NATURA

IN NATURA

PANIF. E
MERC. AM

Castro Alves – BA, 18 de Abril 2018.

_________________________________________
HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS
PREGOEIRO
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