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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 018/2022
DE 13 DE MAIO DE 2022
“Institui a Comissão Pedagógica para
acompanhamento,
monitoramento
e
revisão da versão preliminar do Plano de
Recomposição das Aprendizagens - PRA,
em vistas do retorno às aulas presenciais,
diante
das
lacunas
educacionais
ocasionadas pela pandemia da Covid–19,
no Sistema Municipal de Ensino.”
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Candeias, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,
CONSIDERANDO, a investidura do cargo de Secretário Municipal de Educação, em
05/04/2022, conforme Decreto nº 2500, de 05 de abril de 2022;
CONSIDERANDO, que em 17 de março de 2020 o Decreto nº 020/2020, dispôs sobre
as medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da COVID-19 no âmbito do
município de Candeias, prevendo em seu Art. 1º a suspensão das atividades de
classe de todas as Unidades Escolares integrantes do Sistema Municipal de
Educação;
CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal da Educação de Candeias – SEDUC
visando estabelecer, em meio ao cenário que se mostrou imprevisível, diretrizes para
manter a proteção por meio do distanciamento social e ao mesmo tempo assegurar
continuidade das atividades escolares, pensando nos vínculos entre professores e
estudantes, criou o Programa de Estudo Domiciliar – PED;
CONSIDERANDO, que o Programa de Estudo Domiciliar – PED, se deparou com
dificuldades em alcançar a totalidade do público-alvo, pois boa parte dos alunos de
família de baixa renda, não tiveram acesso a condições adequadas de estudo durante
a pandemia;
CONSIDERANDO, que as consequências deixadas pelo fechamento das escolas
(adoção emergencial do ensino remoto), aconteceu sem que ninguém estivesse
devidamente preparado, cenário que causou prejuízos consideráveis no progresso
cognitivo e socioemocional dos estudantes, o que não podem ser ignorados no retorno
presencial;
CONSIDERANDO, a Resolução CNE/CP Nº 2, de 5 de agosto de 2021, que institui
diretrizes nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à
presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do
calendário escolar;
CONSIDERANDO, o Decreto nº 003/2022, de 11 de janeiro de 2022, que dispõe sobre
a retomada das aulas presenciais na rede pública e privada do município de Candeias;
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSIDERANDO, as lacunas deixadas e a falta de Diretrizes pedagógicas com foco
nas aprendizagens por parte Ministério da Educação - MEC para orientar as redes
estaduais e municipais de educação na construção de seus Planos de Recomposição
das Aprendizagens, e da escassez de materiais e estudos robustos que possam
embasar a formatação de estratégias pedagógicas com o fim de ofertar aos estudantes
estratégias pedagógicas para consolidar o que não foi aprendido no período de
Pandemia;
CONSIDERANDO, os princípios de “Cogestão” – que resgata a ideia de gestão para
além de manter a organização funcionando e sim: analisando a instituição e gerando
analisadores sociais para tal; criando e formulando projetos; constituindo-se como
espaço para tomada de decisões; sendo um espaço pedagógico. A cogestão indica para
o conceito e a experimentação de uma gestão que considera um duplo movimento: a
adição de novas funções e a adição de novos sujeitos;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito Secretaria Municipal da Educação de Candeias, a
Comissão Pedagógica para Acompanhamento do Plano de Recomposição da
Aprendizagem - PRA, para todas as Unidades Escolares do Sistema Municipal de
Ensino, com a composição e as competências estabelecidas nesta Portaria.
A Comissão Pedagógica a qual trata o caput deste artigo é formada por profissionais da
Educação da Rede Municipal de Candeias, sendo coordenadores pedagógicos,
professores e gestores escolares que integrarão esta Comissão a convite do Secretário
da Educação.
Art. 2º - A Comissão Pedagógica instituída para Acompanhamento do Plano de
Recomposição das Aprendizagens – PRA, será organizado para atender a todas as
etapas da Educação básica considerando:
I – Coordenações integradas: Coordenação da Sede,Coordenação dos Distritos,
Coordenação Educação Inclusiva, Coordenação Educação de Jovens e Adultos e
Coordenação Educação do Campo
II - A Comissão Pedagógica instituída para Acompanhamento do Plano de
Recomposição das Aprendizagens – PRA, será e composto pelos respectivos
profissionais da Educação, a seguir arrolados:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rosenilda Maria Pereira dos Santos (SEDUC/CGE);
Suane Pereira dos Anjos da Silva (SEDUC/CGE);
Margareth da Silva Ribeiro (SEDUC/CTP);
Milena Cerqueira Silva do Nascimento (SEDUC/CTP);
Adeilza Ferreira Evangelista da Costa (Gestora Escolar);
Avani da Silva Matos Felix (Gestora Escolar);
Noêmia dos Santos Cordeiro Almeida (Gestora Escolar);
Lúcia Helena Coelho Machado (Gestora Escolar);
Sirleide Benevides da Conceição (Gestora Escolar);
Simone de Souza dos Santos (Coordenadora);
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

x
x
x
x
x
x
x
x

Núbia Batista da Silva (Coordenadora);
Neuraci Borba de Matos (Coordenadora);
Haroldo Silva Barbosa (Coordenador);
Rosemeire de Oliveira Saturno (Coordenadora);
Elza Maria Santana Pereira (Professora);
Aurea Bonfim da França (Professora);
Fabrícia dos Santos de Jesus (Professora);
Suziane Souza do Nascimento (Professora).

Art. 3° - A Comissão Pedagógica para Acompanhamento do Plano de Recomposição
da Aprendizagem – PRA, terá por atribuições:
I – Analisar e Revisar o mencionado Plano, sugerindo alterações necessárias;
II - Orientar e monitorar o Plano de Recomposição das Aprendizagens – PRA, em todas
as Unidades Educativas;
III - Acompanhar, monitorar e avaliar as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação
em cada Unidade Educativa, na retomada às atividades presenciais;
IV – Identificar e informar aos órgãos intersetoriais cenários gerais de riscos de
transmissão da COVID-19 nas Unidades Educativas das diferentes regiões do
município;
V - Acompanhar o monitoramento de ocorrência de casos suspeitos e confirmados de
COVID-19 na comunidade escolar, orientando de imediato as condutas adequadas para
evitar surtos na instituição;
V – Avaliar e Monitorar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas
estratégias frentes aos resultados esperados;
VI - Acompanhar a implementação dos protocolos sanitários;
VII – Buscar experiências exitosas dentro e fora do Sistema Municipal de Educação e
até mesmo fora do país;
Art. 4º - A Comissão elaborará Agenda específica com previsão de reuniões frequentes
para o planejamento e encaminhamento das ações, a partir de uma visão geral do
desempenho da execução do Plano.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 13 de maio de 2022.

Cassio Vinícius Figueredo Bordoni
Secretário Municipal de Educação
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Atos Administrativos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 011/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que realizará a Concorrência
n° 011/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO
DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE
PASSEIOS NA AV. WANDERLEY DE ARAUJO PINHO E NAS RUAS ADJACENTES PRINCESA
ISABEL, ITAJUBARA E CAMURUJIPE, E TRAVESSAS JAVARI, ANA NERI, CARAMURU,
SANTA HELENA, ITAPUÃ E GUANABARA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BAHIA. Data:
15/06/2022 às 14hs. Edital disponível no site sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes. Maiores
informações através do e-mail: copel.pmcandeias@gmail.com. Telefone para contato: (71) 3599-0011
ramal 3006. Candeias/BA, 12 de maio de 2022. Tatiane Carvalho de Souza – Presidente da
COPEL.

Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, Avenida dos Três Poderes, s/nº,bairro Ouro Negro, Candeias – BA, CEP. 43.800-000, Tel. (71) 3601-2725.
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ESTADO DA BAHIA
REGIÃO METROPOLITANA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEDUC

AVISO DE CONVOCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Conforme publicado no Diário Oficial do Município, ano V, edição 4065, de 02 de maio
de 2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO DO
COMPLEXO EDUCACIONAL, INTITULADO “MUNDO DO CONHECIMENTO”, QUE
CONTEMPLA UMA ÁREA 19.701,81 M² LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO
DE CANDEIAS – BA
A Prefeitura Municipal de Candeias Bahia, através da Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC, solicita das empresas interessadas, que retiraram o material entre
os dias 04 de maio de 2022 à 06 de maio de 2022 das 10:00h às 14:00h, que
enviem a cotação através do e-mail licitação.seduc.candeias@gmail.com, até o dia 17
de maio de 2022.

Candeias/BA, 13 de maio de 2022. Secretaria Municipal da Educação - SEDUC.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL
Candeias/BA, 13 de maio de 2022.

ESCLARECIMENTO CP 007/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO
CENTRO DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA.

Solicitação:
Os itens abaixo relacionados, pelos códigos adotados (orse/sinapi), são somente de
insumos, sem as respectivas mão de obra de instalação/colocação e acessórios, como
proceder?

Resposta da Secretaria:
Informamos que procede o questionamento sobre os itens relacionados, pelos códigos
adotados (SINAPI/ORSE), serem apenas insumos, sem as respectivas mão de obra de
instalação/colocação e acessórios, com isso o departamento de engenharia da Secretaria
de Infraestutura e Obras – SEINFO, efetuou a revisão dos itens com a geração de nova
planilha orçamentária com valores corrigidos.

O

edital

reformulado

e

seus

anexos,

encontram-se

disponíveis

https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes.

Tatiane Carvalho
Presidente da Copel
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 020/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2348/2022.
CONTRATADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CANDEIAS – REPRESENTANTE
SENHOR JOSELINO MICIO DOS SANTOS: Objeto: Locação do Imóvel localizado na Rua

Dom Jeronimo Tomé, nº 89, Centro , Candeias - BA; OBJETO: O presente Termo tem
por objeto o funcionamento da Unidade Escolar Jonas Barbosa , vinculado à
Secretaria Municipal da Educação, tendo sua vigência de 12 (doze) meses, do dia 13
DE MAIO DE 2022 A 12 DE MAIO DE 2023; Valor: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil
reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2.079; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.000; Fonte: 155000000. DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022. Cassio Vinicius
Figueredo Borboni - Secretária Municipal da Educação.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 053/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2348/2022. CONTRATADO:
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CANDEIAS – REPRESENTANTE SENHOR JOSELINO
MICIO DOS SANTOS: Objeto: Locação do Imóvel localizado na Rua Dom Jeronimo

Tomé, nº 89, Centro , Candeias - BA; OBJETO: O presente Termo tem por objeto o
funcionamento da Unidade Escolar Jonas Barbosa , vinculado à Secretaria Municipal
da Educação, tendo sua vigência de 12 (doze) meses, do dia 13 DE MAIO DE 2022 A
12 DE MAIO DE 2023; Valor: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2.079; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.000; Fonte:
155000000. DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022. Cassio Vinicius Figueredo Borboni Secretária Municipal da Educação.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 – COPEL. OBJETO: ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO
AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA POR COVID-19 NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE CANDEIAS. DATA DA ASSINATURA: 12/05/2022. GILVANEI PEREIRA DA CRUZ Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIMENTOS MERCANTIL MM LTDA
CNPJ: 05.513.902/0001-45
ITEM

PREÇO UNITÁRIO (R$)
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UF

QTD
MERCADO

REGISTRADO

R$
11,70

R$
11,70

VALOR
GLOBAL

LOTE 1 - PROTEÍNA
CARNE BOVINA, moída
de patinho, congelada, de
primeira qualidade, sem
osso, totalmente isenta
de
nervura
e
com
ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
Características
Organolépticas:
cor
vermelho brilhante, sabor
e aroma característico e
textura macia.

1

Características
Microbiológicas:
deve
cumprir
os
padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.

BIG

PCT
400

CARNES

500G

Embalagem:
Peso
Liquido:
500g.
Embalagem
primaria:
saco em material plástico,
atóxico, hermeticamente
fechado
(a
vácuo),
transparente e deve estar
limpa e íntegra; nunca
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furada,
violada
ou
danificada. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 67, de 14
de dezembro de 2020;
RDC nº 359, de 23 de
dezembro
de
2003;
Instrução Normativa SDA
n° 2 de12 de fevereiro de
2009.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
Temperatura
de
conservação e transporte:
deve ser transportada em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004; da
NBR 14701: Transporte
de Produtos Alimentícios
Refrigerados
–
Procedimentos e Critérios
de Temperatura, de maio
de 2001.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.
2

CARNE
BOVINA
PEITO, produto deverá
ser
embalado
com

FRIBOI

KG

150

R$
37,93

R$
37,90
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materiais adequados para
as
condições
de
armazenamento
e
transporte, de modo que
lhe
confiram
uma
proteção apropriada. Sem
aditivos e contaminantes
orgânicos ou inorgânicos.
Deverá estar de acordo a
Resolução 331/2019 e
demais
legislações
vigentes. Com SIF/SIE.
LINGÜIÇA
CALABRESA, cozida e
defumada,
sem
fragmentos de ossos,
com
ausência
de
sujidades, parasitas e
larvas.
Características
Organolépticas:
cor,
sabor
e
aroma
característico e textura
macia.

3

Características
Microbiológicas:
deve
cumprir
os
padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.

SADIA

KG

150

R$
31,15

R$
31,15

Embalagem:
Peso
Liquido: 1 kg. Embalagem
primaria:
saco
em
material plástico, atóxico,
hermeticamente fechado
(a vácuo), transparente e
deve estar limpa e
íntegra; nunca furada,
violada ou danificada.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.
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Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 67, de 14
de dezembro de 2020;
RDC nº 359, de 23 de
dezembro
de
2003;
Instrução Normativa SDA
n° 2 de12 de fevereiro de
2009.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
Temperatura
de
conservação e transporte:
deve ser transportada em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004; da
NBR 14701: Transporte
de Produtos Alimentícios
Refrigerados
–
Procedimentos e Critérios
de Temperatura, de maio
de 2001.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

4

LINGUICA, calabresa,
Tipo Josefina, cozida e
defumada,
sem
fragmentos de ossos,
com
ausência
de
sujidades, parasitas e
larvas.
Características
Organolépticas:

SADIA

KG

150

R$
26,91

R$
26,90

cor,
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sabor
e
aroma
característico e textura
macia.
Características
Microbiológicas:
deve
cumprir
os
padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.
Embalagem:
Peso
Liquido: 1 kg. Embalagem
primaria:
saco
em
material plástico, atóxico,
hermeticamente fechado
(a vácuo), transparente e
deve estar limpa e
íntegra; nunca furada,
violada ou danificada.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 67, de 14
de dezembro de 2020;
RDC nº 359, de 23 de
dezembro
de
2003;
Instrução Normativa SDA
n° 2 de12 de fevereiro de
2009.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
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Temperatura
de
conservação e transporte:
deve ser transportada em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004; da
NBR 14701: Transporte
de Produtos Alimentícios
Refrigerados
–
Procedimentos e Critérios
de Temperatura, de maio
de 2001.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

5

OVO: de galinha branco.
Fresco, classificado como
tipo A extra ou jumbo.
Casca livre de sujidades,
aderentes e íntegras;
câmara de ar fixa, clara
límpida,
transparente,
consistente e com as
calazas intactas; gema
consistente, centralizada
e sem desenvolvimento
embrionário
e
microbiano. Devem ser
respeitadas as formas de
armazenamento a fim de
evitar contaminações.

SOMAI

CX

160

R$
16,15

R$
16,15

Características
Microbiológicas:
deve
cumprir
os
padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.
Embalagem: embalagem
primaria: caixa com 30
ovos,
devendo
ser
constituída de material
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que não transmita ao
alimento
odores
e
sabores estranhos e que o
proteja da contaminação
externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 67, de 14
de dezembro de 2020;
Resolução RDC n° 26, de
2 de julho de 2015; Lei n°
10.674, de 16 de maio de
2003; Resolução RDC nº
359, de 23 de dezembro
de 2003; Resolução RDC
nº 360, de 23 de
dezembro de 2003.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
Temperatura
de
conservação e transporte:
deve ser transportada em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004; da
NBR 14701: Transporte
de Produtos Alimentícios
Refrigerados
–
Procedimentos e Critérios
de Temperatura, de maio
de 2001.
Prazo de validade:
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FRANGO,
peito,
congelado, com osso,
Características
Organolépticas:
cor,
sabor
e
aroma
característico e textura
firme.
Características
Microbiológicas:
deve
cumprir
os
padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.

6

Embalagem:
Peso
Liquido: 1 kg. Embalagem
primaria: saco zip em
material plástico, atóxico,
transparente e deve estar
limpa e íntegra; nunca
furada,
violada
ou
danificada. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.

FRIATO

KG

300

R$
17,40

R$
17,40

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 67, de 14
de dezembro de 2020;
RDC nº 359, de 23 de
dezembro
de
2003;
Instrução Normativa SDA
n° 2 de12 de fevereiro de
2009.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
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9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
Temperatura
de
conservação e transporte:
deve ser transportada em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004; da
NBR 14701: Transporte
de Produtos Alimentícios
Refrigerados
–
Procedimentos e Critérios
de Temperatura, de maio
de 2001.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

7

PRESUNTO, de carne
suína, cozido, composto
de 100% de carne do
pernil, apresentado em
peça inteira, não fatiada,
com rotulagem contendo
no mínimo, registro no
Ministério da Agricultura
e/ou da Saúde, nome e
composição do produto,
peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, data
de fabricação e data ou
prazo de validade e
informações nutricionais
e embalagem previstas na
legislação da ANVISA/MS.

FRIMESA

KG

400

R$
24,65

R$
24,65

Contendo identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade,
marcas
e
carimbos
oficiais,
de
acordo com as Portarias
do
Ministério
da
Agricultura,
com
as
Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n° 304
de 22/04/96 e n° 145 de
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22/04/98, da Resolução
da ANVISA n° 105 de
19/05/99 e RDC nº 331,
de 23 de dezembro de
2019
e
Instrução
Normativa n° 60, de 23
de dezembro de 2019.
HAMBÚRGUER, a base
de carne bovina de
primeira moída, amido,
farinha de trigo, sal,
açúcar e condimentos,
com registro no Ministério
da Agricultura. CAIXA
COM 12 UND.

8

9

Contendo identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade,
marcas
e
carimbos
oficiais,
de
PERDIGÃO
acordo com as Portarias
do
Ministério
da
Agricultura,
com
as
Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n° 304
de 22/04/96 e n° 145 de
22/04/98, da Resolução
da ANVISA n° 105 de
19/05/99, Resolução RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.
SALSICHA, para hot
dog. Embalagem em filme
PVC transparente ou saco
plástico transparente com
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as
Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304
de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de
19/05/99. O produto
deverá ter registro no

SADIA

CX

40

R$
18,89

R$
18,85

R$
754,00

KG

200

R$
13,51

R$
13,50

R$
2.700,00
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Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

10

FRANGO EMPANADO,
ingredientes: carne de
frango, farinha de trigo
com ferro e ácido fólico,
água, pele de frango,
gordura vegetal, proteína
de soja, amido, sal
hipossódico, cebola, sal,
açúcar, pimenta e alho,
estabilizante
–
tripolifosfato de sódio;
realçador de sabor –
glutamato monossódico;
e aromatizantes naturais
– extrato de alecrim e
óleo de limão; espessante
– goma xantena; e
corante
–
urucum.
Contém Glúten, com no
mínimo
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade, peso
liquido,
carimbo
de
inspeção e de acordo com
as
Normas
e/ou
Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.

REZENDE

KG

100

R$
22,04

R$
22,00

Contendo identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade,
marcas
e
carimbos
oficiais,
de
acordo com as Portarias
do
Ministério
da
Agricultura,
com
as
Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n° 304
de 22/04/96 e n° 145 de
22/04/98, da Resolução
da ANVISA n° 105 de
19/05/99, RDC nº 331, de
23 de dezembro de 2019
e Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.
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TOTAL GERAL: R$ 42.390,50 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa reais e cinquenta centavos).

LOTE 2 – CEREAIS / LEGUMINOSOS

1

AMIDO DE MILHO
pacote com 200gr,
produto
amiláceo
extraído
de
milho
(Zeamaya, L.), fabricados
a partir de matérias
primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa
e de parasitos. Não
podem estar úmidos,
fermentados ou rançosos.
Ausência de sujidades,
parasitos e larvas. O
produto deve ter dados
de
identificação
do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido,
de acordo as Resoluções
vigentes do ministério da
Agricultura/MS.

MAISENA

UNID

200

R$
2,59

R$
2,55

R$
510,00

2

AVEIA, aveia laminada
em flocos finos, 100%
natural, sem aditivos ou
conservantes.
Embalagem com 200 g,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e
de acordo com as Normas
e/ou
Resolução
da
Anvisa/MS.

DULAR

UNID

200

R$
3,94

R$
3,90

R$
780,00

AÇÚCAR
CRISTAL,
proveniente
da
cana
(Saccharum officinarum),
em forma cristalina e sem
refino. Isento de matéria
terrosa,
sujidades,
parasitas e larvas.

ARCO

KG

250

R$
4,31

R$
4,30

R$
1.075,00

3

Características
Organolépticas:

VERDE

aspecto
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cristal, cor branco, sabor
doce e aroma próprio.
Embalagem:
Peso
Liquido: 1 kg. Embalagem
primaria: saco plástico
atóxico, hermeticamente
fechado, transparente e
deve estar limpa e
íntegra; nunca furada,
violada ou danificada.
Embalagem secundária:
de mercado resistente
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.
COCO RALADO SECO,
SEM ACUCAR,

4

baixo teor de gordura,
sem adição de açúcar. O
PRODUTO
DEVERA
CONSERVAR PARTE DOS
COMPONENTES
DO
ENDOSPERMA
DO

COPRA

UNID

100

R$
3,62

R$
3,60
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FRUTO, CONTENDO DE
35 A 60% DE
LIPIDEOS
E
SER
ELABORADO
COM
ENDOSPERMA
PROCEDENTE
DE
FRUTOS
SAOS
E
MADUROS,
TER
COLORACAO BRANCA E
TEOR DE UMIDADE NO
MAXIMO DE 4% P/P.
EMBALAGEM CONTENDO
100 G. O produto deverá
ter marca do fabricante,
data de fabricação, prazo
de validade.

5

BISCOITO doce, tipo
maisena,
não
permitido o uso de
corantes.
Embalagem
com 400 g, com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a
RDC 90/00 da ANVISA e
demais
legislações
vigentes.

ESTRELA

UNID

300

R$
5,36

R$
5,35

R$
1.605,00

6

BISCOITO doce, tipo
Rosquinha,
Embalagem com 400 g,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a
RDC 90/00 da ANVISA e
demais
legislações
vigentes.

MABEL

UNID

300

R$
4,40

R$
4,40

R$
1.320,00

7

BISCOITO, recheado
sabor
chocolate.
Embalagens individuais
de 60gramas, com dados
de
identificação
do RICHESTER
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido e
de acordo com a RDC

UNID

2000

R$
1,41

R$
1,40

R$
2.800,00
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90/00 da
demais
vigentes.

ANVISA e
legislações

8

BISCOITO, recheado
sabor
morango.
Embalagens individuais
de 60 gramas, com dados
de
identificação
do
produto,
marca
do
RICHESTER
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido e
de acordo com a RDC
90/00 da ANVISA e
demais
legislações
vigentes.

UNID

2000

R$
1,41

R$
1,40

R$
2.820,00

9

BISCOITO, tipo creme
cracker a base de
farinha de trigo, amido de
milho,
sal
refinado,
gordura vegetal, leite (ou
soro)
e
outros
ingredientes, desde que
permitidos pela legislação
e
mencionados.
O
produto
não
deverá
conter
soja
nem
quaisquer
substancias
corantes artificiais. Massa
torrada - Cor: própria Odor: próprio - sabor:
textura:
próprio
crocante/macia Validade:
mínima de 08 meses
Prazo de fabricação: não
poderá ter data de
fabricação anterior a 45
(quarenta e cinco) dias da
data
de
entrega.
Embalagem
individual
contendo 400 g, com
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido e
de acordo com a RDC
90/00 da ANVISA e
demais
legislações
vigentes.

UNID

600

R$
5,10

R$
5,10

R$
3.060,00

MARILAM
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11

Candeias

BISCOITO,
salgado
sabor
queijo.
Embalagem com 06 unid.
De no mínimo 24gr. O
produto deve ter dados
de
identificação
do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido.
Produto de acordo com a
RDC 90/00 da ANVISA e
demais
legislações
vigentes.
BISCOITO,
salgado
sabor
Presunto.
Embalagem com 06 unid.
De no mínimo 24gr. O
produto deve ter dados
de
identificação
do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido.
Produto de acordo com a
RDC 90/00 da ANVISA e
demais
legislações
vigentes.

12

BISCOITO,
tipo
WAFFLE,
SABOR
MORANGO. Embalagem
de no mínimo 30gr. O
produto deve ter dados
de
identificação
do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido de
acordo com a RDC 90/00
da ANVISA e demais
legislações vigentes.

13

BISCOITO,
tipo
WAFFLE,
SABOR
BRIGADEIRO.
Embalagem de no mínimo
30gr. O produto deve ter
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido de
acordo com a RDC 90/00

PIT

PCT

2000

R$
4,38

R$
4,35

R$
8.700,00

PCT

2000

R$
4,41

R$
4,40

R$
8.800,00

MARILAM

UND

2000

R$
1,50

R$
1,50

R$
3.000,00

MARILAM

UND

2000

R$
1,50

R$
1,50

R$
3.000,00

STOP

PIT
STOP
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da ANVISA e demais
legislações vigentes.

14

BISCOITO,
tipo
WAFFLE,
SABOR
CHOCOLATE.
Embalagem de no mínimo
30gr. O produto deve ter
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido de
acordo com a RDC 90/00
da ANVISA e demais
legislações vigentes.

MARILAM

UND

2000

R$
1,50

R$
1,50

R$
3.000,00

15

BISCOITO,
tipo
WAFFLE,
SABOR
LIMÃO. Embalagem de
no mínimo 30gr. Produto
de acordo com a RDC
90/00 da ANVISA e
demais
legislações
vigentes.

MARILAM

UND

2000

R$
1,50

R$
1,50

R$
3.000,00

16

PÃO
DE
FORMA
INTEGRAL, pacote com
500 g regional contendo
identificação do produto,
data de fabricação e
prazo de validade, c/
registro do Ministério da
Saúde.
Bem
acondicionado, assado ao
ponto. No seu rótulo
deverá conter informação PRODUTOS
nutricional por porção,
sobre
glúten, VALÉRIA
ingredientes, data de
fabricação, validade e
lote.
Produtos
DE
FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
deverão apresentar ficha
técnica, assinada pelo
responsável técnico e
deverão estar de acordo
com o PIQ estabelecido
para o produto.

PCT

400

R$
6,90

R$
6,90

R$
2.760,00

17

PÃO
DE
FORMA PRODUTOS
TRADICIONAL, pacote
VALÉRIA
com 500 g regional

PCT

400

R$
6,10

R$
6,10

R$
2.440,00
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contendo identificação do
produto,
data
de
fabricação e prazo de
validade, c/ registro do
Ministério da Saúde. Bem
acondicionado, assado ao
ponto. No seu rótulo
deverá conter informação
nutricional por porção,
sobre
glúten,
ingredientes, data de
fabricação, validade e
lote.
Produtos
DE
FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
deverão apresentar ficha
técnica, assinada pelo
responsável técnico e
deverão estar de acordo
com o PIQ estabelecido
para o produto.

18

CAFÉ TORRADO - Moído
tradicional, características
gerais: Com selo de
pureza ABIC, tolerância
de 1% de impurezas
como cascas, paus, etc,
com ausência de larvas,
parasitos e substâncias
estranhas,
rendimento
mínimo esperado de 3
(três) litros de café pronto
para cada pacote de
250g,
sem
glúten,
características sensoriais
(organolépticas): aspecto
de pó homogêneo fino,
cor castanho; sabor e
odor
próprios.
Embalagem
primária:
Embalagem
em
alto
vácuo contendo 250g.
Data de fabricação: o
produto deve ter sido
fabricado no máximo de
30 dias antes da data de
entrega,
o
produto
deverá
apresentar
validade mínima de 06
(seis) meses a partir da
data de entrega na

ALIANÇA

PCT

1000

R$
6,47

R$
6,45
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unidade
requisitante.
Reposição do produto: no
caso de alteração do
mesmo
antes
do
vencimento do prazo de
validade e embalagens
danificadas.
MILHO
BRANCO,
produto
de
boa
qualidade,
classificado
como tipo 1. Devem-se
apresentar
fisiologicamente
desenvolvidos,
sãos,
limpos e secos, com
ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
Características
Organolépticas: aspecto
grão, cor característica,
sabor e aroma próprio.

19

Embalagem:
Peso
Liquido:
500g.
Embalagem
primaria:
saco plástico, atóxico,
hermeticamente fechado,
transparente e deve estar
limpa e íntegra; nunca
furada,
violada
ou
danificada. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.

DULAR

UND

200

R$
4,55

R$
4,55

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
910,00

Sexta-feira
13 de Maio de 2022
34 - Ano V - Nº 4084

Candeias

Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

20

FARINHA DE TAPIOCA
SECA GRANULADA, não
industrializada, ideal para
mingau, bolo e cuscuz,
pacote com 1kg, regional
contendo identificação do
produto,
data
de
fabricação e prazo de
validade, c/ registro do
Ministério da Saúde.

DULAR

PCT

50

R$
4,44

R$
4,40

R$
220,00

FINNA

KG

450

R$
6,72

R$
6,70

R$
3.015,00

FARINHA DE TRIGO
ESPECIAL
COM
FERMENTO, produto de
boa qualidade, obtido do
grão de trigo (Triticum
aestivum L.) ou outras
espécies de trigo do
gênero Triticum por meio
de trituração e moagem.
Zero
gordura
trans.
Isento
de
sujidades,
parasitas e larvas.
21

Características
Organolépticas: aspecto
pó uniforme, cor branca,
sabor e aroma próprio.
Embalagem:
Peso
Liquido:
1
kg.
Embalagem
primaria:
saco plástico, atóxico,
hermeticamente fechado,
transparente e deve estar
limpa e íntegra; nunca
furada,
violada
ou
danificada. Embalagem
secundária: de mercado
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que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

22

FARINHA, de trigo
especial,
sem
fermento. produto de
boa qualidade, obtido do
grão de trigo (Triticum
aestivum L.) ou outras
espécies de trigo do
gênero Triticum por meio
de trituração e moagem.
Zero
gordura
trans.
Isento
de
sujidades,
parasitas e larvas.

FINNA

KG

300

R$
6,12

R$
6,10

Características
Organolépticas: aspecto
pó uniforme, cor branca,
sabor e aroma próprio.
Embalagem:
Peso
Liquido:
1
kg.
Embalagem
primária:
saco plástico, atóxico,
hermeticamente fechado,
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transparente e deve estar
limpa e íntegra; nunca
furada,
violada
ou
danificada. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

23

FLOCÃO DE MILHO,
produto
de
boa
qualidade, obtido por
meio
de
processo
tecnológico adequado a
partir de grãos de milho
cozidos, secos, laminados
e tostados. Zero gordura
trans. Isento de matéria
terrosa,
sujidades,
parasitas e larvas.

SINHA

PCT

300

R$
2,53

R$
2,50

Características
Organolépticas: textura
crocante, cor, sabor e
aroma próprio.
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Embalagem:
Peso
Liquido:
500
g.
Embalagem
primaria:
saco plástico, atóxico,
hermeticamente fechado
e deve estar limpa e
íntegra; nunca furada,
violada ou danificada.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

24

MASSA, de sopa, tipo
(padre nosso) a base de
farinha de trigo, com
ovos. Embalagem com no
mínimo 500 Gr, com
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido, de
acordo com a Resolução
RDC 93/2000 - ANVISA.

VILMA

PCT

300

R$
3,33

R$
3,30
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MILHO PARA PIPOCA,
produto
de
boa
qualidade,
classificado
como tipo 1. Devem-se
apresentar
fisiologicamente
desenvolvidos, inteiros,
sãos, limpos e secos, com
ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
Características
Organolépticas: aspecto
grão, cor característica,
sabor e aroma próprio

25

Embalagem:
Peso
Liquido:
500
g.
Embalagem
primaria:
saco plástico, atóxico,
hermeticamente fechado,
transparente e deve estar
limpa e íntegra; nunca
furada,
violada
ou
danificada. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.

MARATA

PCT

400

R$
3,28

R$
3,25

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de
produto

validade: o
deverá
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apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

26

MISTURA
PARA
CANJIQUINHA, pacote
com 200 gramas, regional
contendo identificação do
produto,
data
de
fabricação e prazo de
validade, c/ registro do
Ministério da Saúde.

DULAR

UNID

100

R$
3,34

R$
3,30

R$
330,00

27

Mistura de bolo sabor
artificial de chocolate,
com açúcar, farinha de
trigo, amido de milho,
gordura
vegetal,
fermento
e
outras
substancias
permitidas
pela
legislação
e
devidamente
mencionadas,
embalagem contendo no
mínimo 400g, com dados
de
identificação
do
produto,
marca
do
fabricante,
data
de
fabricação,
prazo
de
validade e registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.

ITALAC

UNID

300

R$
6,21

R$
6,20

R$
1.860,00

28

Mistura de bolo sabor
natural, com açúcar,
farinha de trigo, amido de
milho, gordura vegetal,
fermento
e
outras
substâncias
permitidas
pela
legislação
e
devidamente
mencionadas
Embalagem: peso líquido
mínimo de 400g, com
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
data
de
fabricação,
prazo
de
validade e registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.

ITALAC

UNID

300

R$
5,27

R$
5,25

R$
1.575,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
13 de Maio de 2022
40 - Ano V - Nº 4084

Candeias

29

MISTURA, para bolo,
sabor coco, com açúcar,
farinha de trigo, amido de
milho, gordura vegetal,
fermento
e
outras
substancias
permitidas
pela
legislação
e
devidamente
mencionadas
Embalagem: peso líquido
mínimo de 400g, com
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
data
de
fabricação,
prazo
de
validade e registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.

30

PANETONE
400gr,
Ingredientes: farinha de
trigo, açúcar, gordura(s),
ovos, leite e sal (cloreto
de sódio), frutas secas ou
cristalizadas. Embalagem:
com identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso líquido. O
produto deverá estar de
acordo com a RDC 90/00
da ANVISA e demais
legislações vigentes.

ITALAC

UNID

300

R$
5,27

UNID

1000

R$
14,46

R$
5,25

R$
1.575,00

SONHO
DOS

R$

14,45

R$
14.450,00

SONHOS

TOTAL GERAL: R$ 84.265,00 (oitenta e quatro mil, duzentos sessenta e cinco reais).
LOTE 3 – LATICÍNIO

1

BEBIDA, láctea, sabor
chocolate, a base de
açúcar
leite
integral,
maltodextrina,cacau,
farinha de soja, fécula de
mandioca
prégelatinizada,
leite
desnatado, soro de leite,
gordura
vegetal
hidrogenada,
sal,
podendo conter vitaminas
ou não, e aroma artificial
de baunilha, sem glúten.
Embalagem: 1000 ml com

BETÂNIA

UND

500

R$
6,72

R$
6,70
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dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso líquido e
de acordo com a RDC nº
331, de 23 de dezembro
de 2019 e Instrução
Normativa n° 60, de 23
de dezembro de 2019 da
ANVISA/MS/MAPA
e
demais
legislações
vigentes.
LEGISLAÇÃO:
Resolução n° 04 de
24/11/88 – CNS/MS;
Resolução n° 05 de
13/11/00 – SDA/MAA;
Portaria n° 368 de
04/09/97 – MAA;
Resolução n° 359 e 360
de 23/12/03 ANVISA/MA;
IOGURTE
NATURAL
INTEGRAL,
produto
obtido pela fermentação
do
leite
integral
pasteurizado e fermentos
lácteos. Sem adição de
açúcar, aromatizante(s),
corante(s)
e
conservante(s).

2

Características
Organolépticas: aspecto:
consistência liquida, cor
sabor
e
aroma
característico.

ITAMBÉ

UND

300

R$
2,25

R$
2,25

Características
Microbiológicas:
deve
cumprir
os
padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019.
Embalagem:
Peso
Liquido:
170
g.
Embalagem
primaria:
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pote plástico, atóxico,
hermeticamente fechada
de forma a proteger da
contaminação e deve
estar limpa e íntegra.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos:
Instrução
Normativa nº 67, de 14
de dezembro de 2020;
RDC nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; RDC n° 26, de 02
de julho de 2015.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
Condições de transporte:
deve ser transportada em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004; da
NBR 14701: Transporte
de Produtos Alimentícios
Refrigerados
–
Procedimentos e Critérios
de Temperatura, de maio
de 2001.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.
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3

4

Leite
em
pó,
desnatado, pó uniforme
sem grânulos; Cor branco amarelada; Odor
e sabor - agradável, não
rançoso, semelhante ao
do leite fluido, livre de
Sujidades,
larvas
e
parasitas.
Embalagem:
saco
de
poliésteralemanizado,
rotulado, hermeticamente
fechado
por
termossoldagem,
com
200g, com vitaminas (A e
D), e pirofosfato férrico,
que não contenha glúten,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade. O
produto
deverá
ter
registro no Ministério da
Agricultura
e/ou
LA
Ministério da Saúde e de
acordo RDC nº 331, de 23
SERENISSI
de dezembro de 2019 e
MA
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019
da
ANVISA/MS/MAPA
e
demais
legislações
vigentes.
LEGISLAÇÃO:
Portaria n° 368 de
04/09/97 –MAA;
Portaria n° 369 de
04/09/97 –MAA;
Decreto n° 30.691 de
29/03/52 – RISPOA – MA
e suas alterações;
Instrução Normativa n°
22 de 24/11/05 – MAPA;
Resolução n° 175 de
08/07/2003
da
ANISA/MS;
Resolução n° 359 e 360
de 23/12/03 ANVISA/MA;
Portaria
n°
27
de
13/01/98 – SVS/MS;
Portaria
n°
31
de
13/01/98 – SVS/MS;
LEITE INTEGRAL EM
PÓ, produto integral
(com matéria gorda
CCGL
maior ou igual a 26%),
obtido pela desidratação
do leite de vaca,

UND

300

R$
7,00

R$
7,00

R$
2.100,00

PCT

600

R$
6,81

R$
6,80

R$
4.080,00
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mediante processo
tecnológico adequado.
Isento de matéria
terrosa, sujidades,
parasitas e larvas.
Características
Organolépticas: aspecto
pó uniforme sem
grumos, cor brancoamarelado, sabor e
aroma suave, não
rançoso.
Características
Microbiológicas: deve
cumprir os padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro
de 2019.
Embalagem: Peso
Liquido: 200 g.
Embalagem primaria:
saco plástico, atóxico,
hermeticamente fechado
de forma a proteger da
contaminação, deve estar
limpa e íntegra.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve atender aos
seguintes regulamentos
técnicos: RDC nº 360, de
23 de dezembro de
2002; Resolução RDC nº
359, de 23 de dezembro
de 2003; RDC n° 26, de
02 de julho de 2015.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
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inspeção, conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
Condições de transporte:
deve ser transportada
em veículos que atendam
às especificações
técnicas da RDC n° 216,
de 15 de setembro de
2004.
Prazo de validade: o
produto deverá
apresentar validade
mínima de 6 meses a
partir da data de
entrega.

5

CREME DE LEITE UAT
(UHT), produto lácteo,
obtido por procedimento
tecnologicamente
adequado, que apresenta
a forma de uma emulsão
de gordura em água.
Serão
admitidos
os
seguintes tipos: creme de
baixo teor de gordura ou
leve (mínimo 10% e
máximo
19,9%
de
matéria gorda) e creme
(mínimo 20% e máximo
PIRACANJU
49,9% de matéria gorda).
BA

UND

480

R$
4,14

R$
4,10

Características
Organolépticas: aspecto
cremoso, cor branco,
sabor suave não rançoso
e aroma característico.
Características
Microbiológicas - deve
cumprir
os
padrões
microbiológicos
estabelecidos pela RDC
nº 331, de 23 de
dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
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60, de 23 de dezembro de
2019.
Embalagem:
Peso
Liquido:
200
g.
Embalagem
primaria:
envasado sob condições
assépticas
em
embalagens estéreis e
hermeticamente fechadas
(tetra pack ou similar) de
forma a proteger da
contaminação, deve estar
limpa
e
íntegra.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: RDC nº 360, de
23 de dezembro de 2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; RDC n° 26, de 02
de julho de 2015.
Registro de Inspeção
(SIM, SIE, SISBI ou SIF):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Lei nº 1.283,
de 1950, Decreto n°
9.013/2017 (Art. 25) e
Decreto Federal 5.741.
Condições de transporte:
deve ser transportada em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
13 de Maio de 2022
47 - Ano V - Nº 4084

Candeias

6

LEITE,
condensado,
tradicional. Ingredientes:
leite fluido integral e/ou
leite em pó integral
reconstituído,
açúcar,
creme de leite e lactose.
Não conter glúten. Na
data da entrega, o prazo
de validade indicado para
o produto, não deverá ter
sido ultrapassado na sua
metade,
tomando-se
como referência, a data
de fabricação do lote,
impressa na embalagem.
Embalagem com 395 g,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade, peso
liquido, conter selo de
inspeção do Ministério da
Agricultura, e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS
e de acordo com a
Resolução
RDC
n.
331/2019.

CEMIL

UND

400

R$
6,34

DUCOCO

UND

480

R$
12,00

R$
6,30

R$
2.520,00

LEITE DE COCO, deve
ser
preparado
com
endosperma procedente
de frutos sãos e maduros,
obtido
por
processo
tecnológico
adequado.
Isento de substâncias
estranhas
à
sua
composição.
7

Características
Organolépticas:
cor
branco-leitosa, sabor e
aroma
próprio
não
rançoso
e
aspecto
característico.

R$

Embalagem:
Volume
Liquido: 1 L. Embalagem
primaria: envasado sob
condições assépticas em
embalagens estéreis e
hermeticamente fechadas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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12,00
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(tetra pack) de forma a
proteger
da
contaminação, deve estar
limpa e íntegra; nunca
rasgada,
furada,
molhada,
violada
ou
danificada. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

8

LEITE,
liquido,
integral, pasteurizado,
longa vida. Embalagem:
tetra pack com 01 litro,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade e
capacidade. O produto
deverá ter registro no
Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde
e de acordo com a RDC nº
331, de 23 de dezembro
de 2019 e Instrução
Normativa n° 60, de 23

DAMARE

UND

700

R$
5,85

R$
5,85

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
4.095,00

Sexta-feira
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Candeias

de dezembro de 2019 da
ANVISA/MS/MAPA
e
demais
legislações
vigentes.
LEGISLAÇÃO:
Portaria n° 368 de
04/09/97 –MAA;
Portaria n° 369 de
04/09/97 –MAA;
Decreto n° 30.691 de
29/03/52 – RISPOA – MA
e suas alterações;
Instrução Normativa n°
22 de 24/11/05 – MAPA;
Resolução n° 175 de
08/07/2003
da
ANISA/MS;
Resolução n° 359 e 360
de 23/12/03 ANVISA/MA;
Portaria
n°
27
de
13/01/98 – SVS/MS;
Portaria
n°
31
de
13/01/98 – SVS/MS;
Resolução n° 269 de
22/09/2005
da
ANISA/MS;
Lei
n°
11.265
de
03/01/2006;
Resolução RDC n° 222 de
05/08/2002
–
ANVISA/MS;

9

BEBIDA
LÁCTEA
FERMENTADA
C/POLPA DE FRUTA.
Embalagem de 900 ml,
sabores variados, com
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade e
capacidade, de acordo
com as as Normas e/ou
Resolução
da
Anvisa/MS/MAPA
vigentes e E de acordo
com a RDC nº 331, de 23
de dezembro de 2019 e
Instrução Normativa n°
60, de 23 de dezembro de
2019
da
ANVISA/MS/MAPA
e
demais
legislações
vigentes.
LEGISLAÇÃO:
Resolução n° 04 de
24/11/88 – CNS/MS;
Resolução n° 05 de
13/11/00 – SDA/MAA;

ITAMBÉ

UND

1000

R$
10,53

R$

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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Sexta-feira
13 de Maio de 2022
50 - Ano V - Nº 4084

Candeias

Portaria n° 368 de
04/09/97 – MAA;
Resolução RDC n°12 de
15/10/02 – ANVISA/MS;
Resolução n° 359 e 360
de 23/12/03 ANVISA/MA;
MARGARINA
VEGETAL, obtida através
do processo de formação
da emulsão entre os
ingredientes de origem
vegetal, até 65% de
lipídio e com ou sem sal.
Zero gordura trans.
Características
Organolépticas:
cor
amarelada ou branca
amarela,
textura
consistente,
sabor
e
aroma característica.

10

Embalagem:
Peso
Liquido:
250
g.
Embalagem
primaria:
envasado em recipiente
plástico,
atóxico,
hermeticamente fechado,
devendo ser constituída
de material que não
transmita ao alimento
odores
e
sabores
estranhos e que o proteja
da contaminação externa,
deve estar limpa e
íntegra.
Embalagem
secundária: de mercado
reforçado que preserve a
integridade e qualidade
do produto.

DELICIA

UND

560

R$
3,82

R$
3,80

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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2003; Lei n° 10.674, de
16 de maio de 2003.
Registro no Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA):
deve estar registrado
junto ao serviço de
inspeção,
conforme
disposto na Instrução
Normativa nº 43 de 22 de
novembro de 2017.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

11

QUEIJO tipo mussarela,
com identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade e peso liquido.
O produto deverá ter
registro no Ministério da
Agricultura e/ou
Ministério da Saúde e de
acordo com a Resolução
RDC n. 331/2019.

12

QUEIJO, ralado, tipo
parmesão,
tradicional.
Embalagem: pacote com
no mínimo 100 g, com
dados de identificação ,do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido,
carimbo de inspeção,
registro no Ministério da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde e de

PIRACANJU
BA

KG

400

R$
50,78

VIGOR

PCT

150

R$
7,51

R$

50,75

R$
7,50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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Candeias

acordo com a Resolução
RDC n. 331/2019.
TOTAL GERAL: R$ 58.601,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e um reais).
LOTE 4 – ÓLEO/GORDURA

1

AZEITE,
de
oliva,
produto obtido somente
dos frutos da oliveira
(Oleaeuropaea L.), puro.
O produto deverá ter
acidez expressa em ácido
oleico,
máximo
a
1,0g/100g, deve ser um
líquido límpido a 25ºC, de
cor amarela clara ao
verde. Embalagem com
500ml, em vidro, com
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
data
de
fabricação,
prazo
de
validade e de acordo com
as
Normas
e/ou
resoluções vigentes da
Anvisa/MS. Na data da
entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, não deverá ter
sido ultrapassado na sua
metade,
tomando-se
como referência, a data
de fabricação do lote,
impressa na embalagem.
O produto deverá ser
registrado no Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde e e de
acordo com a RDC 270/05
da ANVISA/MS.

2

ÓLEO,
comestível,
vegetal de soja, puro,
refinado, sem colesterol,
rico em vitamina E.
Embalagem: Pet com
900ml, com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade, peso
liquido, e de acordo com

BORGES

UNID

100

R$
20,09

R$
20,05

R$
2.005,00

LIZA

UNID

300

R$
10,15

R$
10,15

R$
3.045,00
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Candeias

a
RDC
270/05
do
Ministério da SaúdeANVISA. LEGISLAÇÃO:
Portaria n° 795
15/12/93 – MAARA;

de

Portaria n° 685
27/08/98 – SVS/MS;

de

Resolução RDC n° 175 de
08/07/03 – ANVISA/MS;
Resolução n° 359 e 360
de 23/12/03 ANVISA/MA;
TOTAL GERAL: R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais).
LOTE 5 – TEMPEROS/CONDIMENTOS
MOLHO DE TOMATE
TRADICIONAL,
preparado com frutos
maduros
e
sãos,
adicionados ingredientes
naturais,
obtido
por
processo
tecnológico
adequado. Sem glutén.
Características
Organolépticas:
cor
avermelhada,
aspecto
liquido, sabor e aroma
característico.

1

Embalagem: Peso Liquido
mínimo:
340
g.
Embalagem
primaria:
envasado sob condições
assépticas
em
embalagens estéreis e
hermeticamente fechadas
(sachê, vaso plástico ou
tetra pack) de forma a
proteger
da
contaminação, deve estar
limpa
e
íntegra.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.

SO FRUTA

UND

460

R$
2,01

R$
2,00

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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Candeias

seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

2

FERMENTO EM PÓ
QUIMICO
em
pó,
ingredientes: Amido de
milho,
fermentos
químicos
pirofosfato
ácido
de
sódio,
bicarbonato de sódio e
fosfato
monocálcico.
Contem
Glúten.
Acondicionado
em
embalagem
com
no
mínimo 100 g, validade
do produto não poderá
ser inferior a 6 meses,
DR OETKER
contados a partir da data
de sua entrega. O
produto deverá estar em
conformidade com a RDC
26/15 e outras 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

UND

200

R$
2,64

R$
2,60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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Candeias

com o teor de sal
adicionado, número do
lote, data de fabricação e
data
ou
prazo
de
validade.

3

SAL refinado, iodado,
para consumo doméstico,
embalagem, contendo 01
kg, com identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido. O
produto
deverá
ter
registro no Ministério da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde e de
acordo com a RDC 028/00
da ANVISA/MS.

LN

KG

50

R$
1,04

R$
1,00

R$
50,00

4

TEMPERO PRONTO CALDO, EM TABLETE, de
carne, caixa com 12
tabletes de 114 g, com
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade e peso
liquido, e de acordo com
a
RDC
276/05
da
ANVISA/MS.

MAGGI

CX

20

R$
2,81

R$
2,80

R$
56,00

5

TEMPERO PRONTO CALDO, EM TABLETE, de
galinha, caixa com 12
tabletes de 114 g, com
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade e peso
liquido, e de acordo com
a
RDC
276/05
da
ANVISA/MS.

MAGGI

CX

20

R$
2,71

R$
2,70

R$
54,00

6

CATCHUP
tradicional.
Ingrediente: polpa de
tomate, açúcar, vinagre,
sal, amido modificado,
condimento preparado e
conservador sorbato de
potássio. Não contém
glúten.
Embalagem,
contendo 300 gramas,
identificação do produto,

QUERO

UND

100

R$
3,49

R$
3,45

R$
345,00
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Candeias

marca do fabricante,
prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as
Resoluções vigentes e de
acordo com a RDC 276/05
da ANVISA/MS.
COLORIFICO,
obtido
pela moagem do urucum
(Bixa orellana L.), deve
possuir coloração, sabor e
aroma característico e
aspecto
de
pó
homogêneo. Isento de
sujidades, parasitas e
larvas. Deve atender a
legislação
especifica
Resolução RDC nº 276,
de 22 de setembro de
2005.

7

Embalagem:
Peso
Liquido: 60 g. Embalagem
primaria: saco plástico
atóxico, transparente em
caixa,
devendo
ser
constituída de material
que não transmita ao
alimento
odores
e
sabores estranhos e que o
proteja da contaminação
externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.

NORD

UNID

50

R$
1,43

R$
1,40

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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Candeias

veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.
COMINHO
em
pó,
obtido pela moagem do
Cuminun cyminum L.,
deve possuir coloração,
sabor
e
aroma
característico e aspecto
de pó homogêneo. Isento
de sujidades, parasitas e
larvas. Deve atender a
legislação
especifica
Resolução RDC nº 276,
de 22 de setembro de
2005.

8

Embalagem:
Peso
Liquido: mínimo 80 g.
Embalagem
primaria:
saco plástico atóxico,
transparente em caixa,
devendo ser constituída
de material que não
transmita ao alimento
odores
e
sabores
estranhos e que o proteja
da contaminação externa,
deve estar limpa e
íntegra.
Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.

NORD

UNID

150

R$
2,97

R$
2,95

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UC+LTHQYDECBQU9P+XLJ1Q
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Candeias

de 23 de dezembro de
2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.
EXTRATO DE TOMATE,
preparado com frutos
maduros
e
sãos,
adicionados
somente
açúcar e cloreto de sódio,
obtido
por
processo
tecnológico
adequado.
Não
deverá
conter
aromatizante (s), corante
(s) e conservante (s).
Sem glutén.
Características
Organolépticas:
cor
avermelhada,
textura
pasta homogênea, sabor
e aroma próprio.
9

Embalagem: Peso Liquido PALMEIROM
com no mínimo 340g.
Embalagem
primaria:
envasado sob condições
assépticas
em
embalagens estéreis e
hermeticamente fechadas
(sachê, vaso plástico ou
tetra pack) de forma a
proteger
da
contaminação, deve estar
limpa
e
íntegra.
Embalagem secundária:
de mercado que preserve
a integridade e qualidade
do produto.

UNID

250

R$
3,56

R$
3,55

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
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seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a
partir da data de entrega

10

FERMENTO, biológico,
seco, instantâneo, em pó,
acondicionado
em
embalagem
com
no
mínimo 125 g, validade
do produto não poderá
ser 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 e
DR OETKER
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, número do
lote, data de fabricação e
data
ou
prazo
de
validade.

UNID

100

R$
8,81

R$
8,80
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11

VINAGRE DE ÁLCOOL.
Embalagem com 500 ml,
com
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade. O
produto
deverá
ter
registro no Ministério da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde e de
acordo com a RDC 359/03
da ANVISA/MS.

GOTTA

UNID

250

R$
2,89

R$
2,85

R$
712,50

12

ORÉGANO, embalagem
com
10
gramas,
desidratado
100%
orégano e de acordo com
a RDC 276 /05 da
ANVISA/MS.

NORD

UNID

50

R$
2,65

R$
2,65

R$
132,50

13

Alho em pasta, pote
com 200gr, Embalagem
com identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido. O
produto
deverá
ter
registro no Ministério da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde e de
acordo com a RDC 276/05
da ANVISA/MS.

NORD

UNID

100

R$
4,47

R$
4,45

R$
445,00

14

TEMPERO
completo,
tradicional,
constituído
pela mistura de sal
refinado, podendo ser
acrescentado de alho,
cebola em pó, salsa em
flocos
e
outros
condimentos,
sem
pimenta. Embalagem com
no mínimo 200 g, com
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido, e
de acordo com a RDC 276
/05 da ANVISA/MS.

NORD

UNID

100

R$
2,55

R$
2,55

R$
255,00
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Candeias

CANELA EM CASCA,
deve possuir cor marrom
- avermelhadas, sabor e
aroma característico e
aspecto
casca
seca.
Isenta
de
sujidades,
parasitas e larvas. Deve
atender
a
legislação
especifica Resolução RDC
nº 276, de 22 de
setembro de 2005.

15

Embalagem:
Peso
Liquido: mínimo 10 g.
Embalagem
primaria:
saco plástico atóxico,
transparente em caixa,
devendo ser constituída
de material que não
transmita ao alimento
odores
e
sabores
estranhos e que o proteja
da contaminação externa,
deve estar limpa e
íntegra.
Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.

NORD

PCT

50

R$
1,56

R$
1,55

R$
77,50

NORD

PCT

50

R$
2,29

R$
2,25

R$
112,50

Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
16

CRAVO DA INDIA,
botão
floral
seco
(Caryophyllus aromaticus
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L.) de coloração pardo
escura, sabor e aroma
característico. Isento de
sujidades, parasitas e
larvas. Deve atender a
legislação
especifica
Resolução RDC nº 276,
de 22 de setembro de
2005.
Embalagem:
Peso
Liquido: mínimo 10 g.
Embalagem
primaria:
saco plástico atóxico,
transparente em caixa,
devendo ser constituída
de material que não
transmita ao alimento
odores
e
sabores
estranhos e que o proteja
da contaminação externa,
deve estar limpa e
íntegra.
Embalagem
secundária: de mercado
que
preserve
a
integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: a rotulagem
deve
atender
aos
seguintes regulamentos
técnicos: Resolução RDC
nº 259, de 20 de
setembro de 2002; RDC
nº 360, de 23 de
dezembro
de
2002;
Resolução RDC nº 359,
de 23 de dezembro de
2003.
Condições de transporte:
deve ser transportado em
veículos que atendam às
especificações técnicas da
RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
Prazo de validade: o
produto
deverá
apresentar
validade
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mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

17

ADOÇANTE, dietético,
liquido, tipo artificial, a
base
de
aspartame,
acondicionado
em
recipiente contendo 100
ml. Na data da entrega, o
prazo
de
validade
indicado para o produto,
não deverá ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se
como referência, a data
de fabricação do lote,
impressa na embalagem.
O produto deverá estar
em conformidade com as
normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo no
mínimo,
nome
do
fabricante e do produto,
CNPJ
do
fabricante,
número do lote, data de
fabricação e data ou
prazo
de
validade,
deverão estar de acordo
com a RDC12/01, RDC
259/02, RDC 360/03, RDC
271/05,
determinados
pela ANVISA.

ZERO CAL

UNID

150

R$
10,29

R$
10,25

R$
1.537,50

TOTAL GERAL: R$ 7.497,50 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
LOTE 6 – BEBIDAS

1

REFRIGERANTE, a base
de cola, acondicionada
em embalagem contendo
2L, validade do produto
não poderá ser inferior a
12 meses, contada a
partir da data da entrega.
Rotulagem
contendo
nome
e
CNPJ
do
fabricante, número do
registro no Ministério da
Agricultura, nome ou
marca
do
produto,
identificação do lote e

REFRI

UNID

300

R$
7,64

R$
7,60
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data
ou
validade.

Candeias

prazo

de

2

REFRIGERANTE, a base
de
guaraná,
acondicionada
em
embalagem contendo 2L,
validade do produto não
poderá ser inferior a 12
meses, contada a partir
da data da entrega.
Rotulagem
contendo
nome
e
CNPJ
do
fabricante, número do
registro no Ministério da
Agricultura, nome ou
marca
do
produto,
identificação do lote e
data
ou
prazo
de
validade.

REFRI

UNID

300

R$
6,54

R$
6,50

R$
1.950,00

3

REFRIGERANTE, a base
de laranja, acondicionada
em embalagem contendo
2L, validade do produto
não poderá ser inferior a
12 meses, contada a
partir da data da entrega.
Rotulagem
contendo
nome
e
CNPJ
do
fabricante, número do
registro no Ministério da
Agricultura, nome ou
marca
do
produto,
identificação do lote e
data
ou
prazo
de
validade.

REFRI

UNID

300

R$
5,78

R$
5,75

R$
1.725,00

4

REFRIGERANTE, a base
de limão, acondicionada
em embalagem contendo
2L, validade do produto
não poderá ser inferior a
12 meses, contada a
partir da data da entrega.
Rotulagem
contendo
nome
e
CNPJ
do
fabricante, número do
registro no Ministério da
Agricultura, nome ou
marca
do
produto,
identificação do lote e

REFRI

UNID

300

R$
6,68

R$
6,65

R$
1.995,00
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data
ou
validade.

prazo

de

5

SUCO CONCENTRADO,
diversos
sabores, PALMEIROM
embalagem com 500ml.

6

POLPA DE FRUTA, de
fruta, não alcoólico, não
fermentado, pacote com
20 unidades, ausência de
sujidades, parasitas e
larvas. O produto deverá
estar em conformidade
com as normas e/ou
legislação vigente do
Ministério da Agricultura.
Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome da fruta,
peso liquido, nome e
CNPJ
do
fabricante,
número do lote, data de
fabricação e data ou
prazo de validade.

DOCE MEL

UNID

1000

R$
4,89

R$
4,85

R$
4.850,00

PCT

200

R$
12,02

R$
12,00

R$
2.400,00

TOTAL GERAL: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).
LOTE 7 – VERDURAS/LEGUMES/FRUTAS

1

BATATA
INGLESAlavadas ou escovadas,
classe maior que 42 ate
70mm,
sem defeitos
graves (podridão úmida,
seca, coração oco ou
negro),
apresentação
firme, inteira, desprovida
de
odor
ou sabor estranho, sem
IN NATURA
material
terroso
ou
sujidade,
livres
de
substancias tóxicas ou
nocivas. Embaladas em
sacos reforçados, atóxico,
contendo
5kg,
a
embalagem
deverá
constar
rótulo indicando dados do
produto;

kg

200

R$
3,22

R$

3,20

R$
640,00

2

CENOURA - Sem folhas, IN NATURA
de primeira, tamanho

KG

200

R$
3,65

R$

3,65

R$
730,00
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médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos,
escovada,
coloração
uniforme;
isentas
de sujidades, sem corpos
estranhos
aderida
à
superfície
externa,
tenras.

3

CHUCHU - De primeira,
tamanho e colorações
uniformes,
livres
de
materiais terrosos, sem IN NATURA
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte.

KG

200

R$
3,08

R$

3,05

R$
610,00

4

INHAME _ De boa
qualidade,
fresco,
compacto e firme, livre de
materiais terrosos, sem IN NATURA
danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte uniforme.

KG

100

R$
7,20

R$

7,20

R$
720,00

5

MANDIOCA
Tipo
branca/amarela,
primeira,
raízes grandes, no grau
normal de evolução no
tamanho, saber e cor
própria
da
espécie,
uniformes, frescas, com
IN NATURA
casca,
inteiras,
sem
ferimentos ou defeitos,
não fibrosa, livres da
maior parte possível de
terra e corpos estranhos
aderente à superfície
externa
e
isentas
de umidade anormal.

KG

100

R$
3,14

R$

3,10

R$
310,00

6

BATATA DOCE- lavadas
ou escovadas, classe
maior que 42 ate 70mm,
sem
defeitos
graves
(podridão úmida, seca, IN NATURA
coração oco ou negro),
apresentação
firme,
inteira, desprovida de
odor
ou sabor estranho, sem

KG

100

R$
4,00

R$

4,00

R$
400,00
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material
terroso
sujidade,
livres
substancias tóxicas
nocivas.

ou
de
ou

7

MILHO ESPIGA, de
qualidade, fresco, com
IN NATURA
coloração
amarelada,
sem danos físicos.

KG

150

R$
1,58

R$

1,55

R$
232,50

8

AMENDOIM, com casca
tipo IN NATURA, em saca, IN NATURA
ideial para cozinhar.

KG

150

R$
10,67

R$

10,65

R$
1.597,50

9

LIMÃO
TAHITI,
tamanho comercial, firme
IN NATURA
e
sem
brotos.

KG

50

R$
4,01

R$

4,00

R$
200,00

10

TOMATE SALADA Primeira
qualidade,
tamanho,
médio,
com
aproximadamente
80% de maturação, sem IN NATURA
ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas,
com coloração uniforme e
brilho.

KG

100

R$
5,88

R$

5,85

R$
585,00

11

PIMENTÃO VERDE - de
primeira,
tamanho
e
coloração uniformes, sem
IN NATURA
lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e
cortes.

KG

100

R$
5,85

R$

5,85

R$
585,00

12

CEBOLA BRANCA - Não
brotada,
sem
danos
fisiológicos ou mecânicos,
tamanho
médio,
uniforme, sem ferimentos IN NATURA
ou defeitos, tenra e com
brilho,
turgescentes,
intactas, firmes e bem
desenvolvidos.

KG

100

R$
3,12

R$

3,10

R$
310,00

13

LARANJA
PÊRA
Madura,
frutos
de
tamanho
médio, no grau máximo IN NATURA
de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie,
uniformes,
sem

KG

200

R$
3,00

R$
3,00
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ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho.

14

BANANA DA TERRA –
Em pencas, de primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniforme, com
polpa firme e intacta,
devendo
ser
bem IN NATURA
desenvolvida, sem danos
físicos
e
mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, acondicionada
em pencas integra.

KG

100

R$
4,92

R$
4,90

R$
490,00

15

BANANA DA PRATA –
Em pencas, de primeira
qualidade, tamanho e
coloração uniforme, com
polpa firme e intacta,
devendo
ser
bem IN NATURA
desenvolvida, sem danos
físicos
e
mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, acondicionada
em pencas integra.

KG

200

R$
4,27

R$
4,25

R$
850,00

IN NATURA

UND

100

R$
4,03

R$
4,00

R$
400,00

IN NATURA

KG

50

R$
3,47

R$
3,45

R$
172,50

ABACAXI
Tamanho
uniforme,
bem
maduro,
intacta e
16

PÉROLA,
e coloração
devendo ser
desenvolvido,
com
polpa

firme, livre de resíduos de
fertilizantes,
sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
MAMÃO FORMOSA ,
Com
as
descrições
mínimas:
Fruta
sem
ferimentos ou defeitos,

17

firmes e com brilho,
apresentando tamanho
cor
e
conformação
uniforme, devendo ser
bem desenvolvidas e
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maduras. Devem ser
frescas, terem atingido o
grau
máximo
ao
tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da espécie
e variedades. Não devem
conter
substancias
terrosas, sujidades ou
corpos
estranhos
aderentes superfície da
casca.
Isentos
de
umidade
externa
anormal, aroma e sabor
estranhos

18

MAÇÃ
VERMELHA,
NACIONAL Frutos de
tamanho médio, no grau
máximo de evolução no
IN NATURA
tamanho, aroma e sabor
da
espécie,
sem
ferimentos,
firmes,
tenras e com brilho.

KG

80

R$
8,97

R$
8,95

R$
716,00

19

MELÃO, redondo, de
coloração
amarelada,
sem danos ou sujidade,
IN NATURA
grau de maturação para
consumo na semana da
entrega.

KG

200

R$
3,97

R$
3,95

R$
790,00

20

MELANCIA,
redonda,
graúda de primeira, livre
de sujidades, parasitas e
larvas.
Tamanho
e
IN NATURA
coloração
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta.

KG

300

R$
2,60

R$
2,60

R$
780,00

21

UVA RUBI, em cachos
sem caroço, de primeira
qualidade, com textura
firme e intacta, devendo
IN NATURA
ser bem desenvolvida,
sem danos físicos e
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.

KG

120

R$
11,72

R$
11,70

R$
1.404,00

TOTAL GERAL: R$ 13.122,50 (treze mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2021. OBJETO DO ADITIVO:
ALTERAR AS CLÁUSULAS SEGUNDA E OITAVA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL –
ACRÉSCIMO DE VALOR E METAFÍSICA. CONTRATADA: CONSTRUTORA MAXFORT LTDA.
Fundamentação Legal: Art 65, I, da Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022.
Cassio Vinicius Figueredo Bordoni – Secretário de Educação.

1
Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, Avenida dos Três Poderes, s/nº, bairro Ouro Negro, Candeias – BA, CEP. 43.800-000, Tel. (71) 3601-3888.
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AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que, considerando a ERRATA
em correção ao objeto, divulgados no DOU e JORNAL, fica ADIADA a sessão de abertura do Pregão
Eletrônico nº 063/2022, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA
O SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDEIAS – BAHIA, DE
ACORDO COM OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO ANEXO I, DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, marcado, inicialmente a Abertura das propostas:
Abertura das propostas: 16/05/2022 às 09h; Disputa: 16/05/2022 às 10h, PARA O DIA Abertura
das propostas: 26/05/2022 às 09h; Disputa: 26/05/2022 às 10h. O Edital Reformulado encontrase disponível no site: https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br.
Candeias/BA, 13 de Maio de 2022. Eduardo Fernandes – Pregoeiro/COSEL.
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