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Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
C.N.P.J.: 14.235.907/0001-44
Município: CAIRU

DECRETO Nº 002/21 de Janeiro de 2021
Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa-QDD
do Poder Executivo relativo ao exercício de 2021.

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento no
que dispõe a Lei Municipal nº 596, de 02 de Junho de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 18 de Janeiro de 2021.

Hildécio Antônio Meireles Filho
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
C.N.P.J.: 14.235.907/0001-44
Município: CAIRU
Decreto N.º 000002/21
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Classificação Funcional Programática / Ação
Código
Denominação
10.00
10.10

Grupo/
Modalidade

Natureza Despesa
Detalhamento
Elemento
Fonte Recurso

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESAU

10.122.026.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS - SES
3.3.90
39
3.3.90
92

0971.15
0971.15
Total do Grupo:

TOTAL GERAL

Hildécio Antônio Meireles Filho
Prefeito Municipal
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Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
45.000,00
45.000,00

45.000,00
45.000,00

45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00

45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00

45.000,00

45.000,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 003/2021

1. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO, em observância ao
Decreto Municipal nº 3.801/2020, que poderá ser consultado no Diário Oficial do Município de
Cairu, edição da quarta-feira, dia 08 de janeiro de 2020, Nº 3727, link:
https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0, visando formalizar
a estimativa de preços.
2. OBJETO: Estimar o preço de mercado dos itens de material de consumo ( GÊNEROS
ALIMENTICIOS) para atendimento e manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de
Cairu, Estado da Bahia.
3. A presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado, sendo
que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior procedimento regido
seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº 10.520/2002 e/ou qualquer outra
específica, no que couber.
4. As empresas do ramo, interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o
ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS), nos termos desta chamada pública.
5. O ANEXO I ((PROPOSTA DE PREÇOS), salvo em formato aberto, poderá ser enviado por email aos que solicitarem.
6. As informações e esclarecimentos pertinentes deverão ser solicitados à Secretaria de
Administração da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail:
adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
7. A COTAÇÃO DE PREÇOS deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente
identificada com o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser
encaminhada pelo mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 25 de
janeiro de 2021.

Cairu-BA, 18 de janeiro de 2021.



LUIZ ALBERTO MARQUES GOMES


Secretário Municipal de Governo respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Administração
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________

ITEM

1

2

3

4

5

6

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

EMBALA
GEM

SESAU

SEMPS

Kg

25

15

40

UNID

SEAD

TOTAL

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

TRANS
PAREN
TE DE
1KG

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

TRANS
PAREN
TE DE
1KG

Kg

25

15

40

TRANS
PAREN
TE DE
1KG

Kg

25

15

40

Kg

25

15

40

Açúcar cristal granulado, sem umidade,
cor clara característica e nenhum tipo de
sujidade. Embalagem em polietileno
contendo especificações do produto, data
de fabricação e prazo de validade.
Carne verde, acém, carne bovina
congelada, de primeira qualidade, sem
osso, sem sebo, máximo de 15 % de
gordura, corte tipo acém, embalagem em

PACOT
E DE
1KG

TRANS
PAREN
TE DE
1KG

PACOT
ECOM
ATÉ
2KG

UND

KG

120

30

30

150

30
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

PACOT
E COM
ATÉ 2
KG

KG

25

25

KG

30

30

KG

30

30

KG

30

30

PACOT
E COM
ATÉ 1
KG

PACOT
E DE
1KG

PACOTE
DE 1 KG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Agricultura, Saúde, bem como as normas
da Vigilância Sanitária. Apresentação,
congelada, temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade mínimo
de 02 (dois) meses, contados a partir da
data de sua entrega.
Alimento
achocolatado,
em
pó.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó,
minerais,
maltodextrína,
vitaminas,
emulsificante lecitina de soja. Contém
Glúten e contém traços de leite,
composição nutricional porção (20g):
Máximo de: valor energético
80
kcal=336kj; carboidratos 25g; 82mg de
sódio.

PACOT
E OU
LATA
COM
400G

Água mineral, sem gás. O produto devera
ter registro no Ministério da Saúde e
atender a Portaria 451/97 do Ministério da
Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
Amido de milho, produto amiláceo,
extraído do milho, para o preparo de
mingau, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio. Sabor: tradicional. Isento de
sujidades,
parasitas
e
larvas,
acondicionado em saco de papel fechado,
reembalado em caixa de papel, vedado.
Embalagens com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.

CAIXA
COM 12
GARRA
FA DE
500ML

14

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

PACOT
E DE
500G

15

Azeite de oliva, puro, baixa acidez.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e de acordo
com as Normas e/ou Resolução da
ANVISA/MS.

16

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

12

13

UND

18

18

CX

50

50

UND

27

27

UND

27

27

UND

10

10

UND

144

CAIXA
COM
200G

GARRA
FA
VIDRO
OU
TIPO
PET
500ML
PACOT
E DE
400G

50

194
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19
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Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo
amassamento e cozimento conveniente de
massa de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de: valor
energético 135kcal=567kJ, carboidratos
23g, gorduras totais 3,7g, gorduras
saturadas 1,6g, gorduras trans 0, sódio
110mg. Mínimo de: proteínas 1,5g. Serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados
e
de
características
organolépticas anormais.
Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g):
Máximo de: valor energético
139kcal=514kJ, carboidratos de 23g,
gorduras totais de 4,5g, sódio de 126mg.
Mínimo de: proteínas de 1,4g, fibra
alimentar 0,5g. Serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.
Café Tradicional, torrado e moído, isento
de sujidades e materiais estranhos.
composição 100% café puro. Embalagem
a vácuo, de primeira qualidade, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e com
registro no Ministério da Saúde, selo de
pureza ABIC – Associação Brasileira da
Indústria do Café.
Canela, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
Charque bovino dianteiro, salgada, seca
(curada), a base de: carne bovina, sal,
embalado a vácuo – CRAYOVAC, em
pacote de 1 kg. Composição nutricional
porção (30g): Máximo de: valor energético
80kcal=336kJ, gorduras totais 5g,
gorduras saturadas 1,7g, sódio 2400mg.
Mínimo de: proteínas: proteína 7g.
Cominho, condimento misto. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido.

23

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

24

Extrato, de tomate, concentrado,
composição nutricional porção (30g).
Máximo de: valor energético 15kcal=63kJ,
carboidratos 4g, gorduras totais, gorduras

PACOT
E DE
400G

UND

96

50

146

UND

96

30

126

UND

120

50

170

UND

6

6

KG

15

15

UND

10

10

UND

10

10

UND

30

30

PACOT
E DE
400G

PACOT
E COM
250G

PACOT
E COM
50G

PACOT
E COM
500G
ATÉ 1
KG

PACOT
E COM
100G
PACOT
E COM
100G

SACHÊ
COM
340G
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25

26

27

28

29

30
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saturadas e trans 0g, sódio 228mg.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Feijão carioquinha, tipo 1, limpo, de 1ª
qualidade, constituído de mínimo 90% de
grãos na cor característica a variedade
correspondente, de tamanho e formatos
naturais, maduros, limpos e secos, sendo
permitido no máximo 2% de impurezas e
materiais estranhos e livres de parasitas.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Fermentado químico, em pó. Validade não
inferior a 6 meses, contados a partir da
data de sua entrega. O produto deverá
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS;
Rotulagem contendo no mínimo, peso
liquido, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, declaração com o
teor de sal adicionado, numero do lote,
data de fabricação e data ou prazo de
validade e de acordo com a Resolução
38/77 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Farinha, de mandioca, grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1, branca, isenta de
sujidades e materiais estranhos,
embalagem com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Cravo, da índia, em botão floral maduro e
dessecado. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido
e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
Farinha, de tapioca, tipo 1, isenta de
sujidades e materiais estranhos,
acondicionada em embalagem com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido
e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Farinha, de trigo, especial. Embalagem
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo com as Normas
e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS.

PACOT
E DE
1KG

KG

20

20

UND

6

6

KG

15

15

UND

6

6

KG

27

27

UND

12

12

EMBAL
AGEM
DE
100G

PACOT
E COM
1 KG

PACOT
E COM
ATÉ
40G

PACOT
E COM
500G
OU 1KG

PACOT
E DE 1
KG
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Fubá de milho, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, isento
de sujidades, acondicionado em
embalagem com 500g. Embalagem
contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Linguiça, tipo calabresa defumada ou
currada, embalagem à vácuo, em
condições adequadas ao consumo.
Composição nutricional porção (50g):
Máximo de: valor energético 322kcal,
gorduras totais 28g, gorduras saturadas
8,8g, gorduras trans 0g, sódio 1198mg.
Mínimo de: proteínas de 7,7g. Embalagem
contendo a identificação do produto,
marca do fabricante, informações
nutricionais, prazo de validade e peso
líquido, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e
nº 145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA nº 105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal/Vigilância Sanitária n.5504/99,
SIF/SIE. Prazo de validade mínimo de 02
(dois) meses, contados a partir da data de
sua entrega.
Leite em pó integral, embalagem
aluminizada, contendo rótulo de
identificação do produto, marca do
fabricante, registros do Ministério da
Agricultura e/ou Saúde, prazo de
fabricação e validade. Composição
nutricional porção (26g): Máximo de: valor
energético 136kcal=663KJ, carboidratos
11g, gorduras totais 7,5g, gorduras
saturadas 5,5g, gorduras trans 0g, sódio
130mg. Mínimo de: proteínas de 6,5g,
cálcio 230mg.
Leite integral UHT, produto integral,
pasteurizado, processado pelo sistema
UHT (Ultra Hight Temperature).
Acondicionado em embalagens estéreis,
totalmente assépticas, protegidas do ar e
da luz, garantindo perfeita e longa
conservação. Composição nutricional
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras totais 6g, gorduras saturadas
3,7g, gorduras trans 0g, sódio 150mg.
Mínimo de: proteínas de 6g, cálcio
230mg.
Leite, condensado, tradicional.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

PACOT
E DE
500G

UND

27

27

KG

5

5

UND

180

UND

110

110

UND

27

27

PACOT
E COM
ATÉ 2,5
KG

PACOT
E DE
400G

20

200

CAIXA
DE 1L

CAIXA
DE
395G
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Massa de Sopa, a base de: farinha de
trigo de sêmola ou semolina com ferro e
ácido fólico/ corante natural de urucum ou
outras substâncias permitidas e submetido
a processos tecnológicos adequados.
Manteiga, com sal, de primeira qualidade.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. O produto devera
ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Margarina, com sal, embalado em potes
plásticos, fechados, e proveniente de
estabelecimento sob inspeção oficial.
Composição nutricional porção (10g):
Máximo de: valor energético
72kcal=302KJ, gorduras totais 8g,
gorduras saturadas 2g, sódio 72mg.
Milho branco para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem com
dados de identificação do produto e prazo
de validade.
Milho para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
Macarrão, espaguete, composição
nutricional porção (80g) Máximo de: valor
energético 288kcal=1205KJ, carboidratos
de 61g, gorduras totais de 1g, gorduras
trans 0g, Mínimo de: proteínas de 6,5g,
fibra alimentar de 0,8g. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Macarrão, parafuso, composição
nutricional porção (80g). Máximo de: valor
energético 280kcal= 1176KJ, carboidratos
de 57g, gorduras totais de 1g, gorduras
saturadas 0g, gorduras trans 0g. Mínimo
de: proteínas de 6,5g, fibra alimentar de
1g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Mistura para bolo, sabor festa, enriquecida
com ferro e ácido fólico, amido, açúcar,
sal, gordura vegetal, fermentos químicos e
outras substâncias permitidas pela
legislação e devidamente mencionadas.
Composição nutricional porção (35g).
Máximo de: valor energético 130kcal=
546KJ, carboidratos de 28g, gorduras
totais de 1,7g, gorduras saturadas 0,8g,
sódio 200mg. Mínimo de: proteínas de
0,9g. Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.

PACOT
E DE
500G

POTE
PLÁSTI
CO
COM
500G
POTE
PLÁSTI
CO
COM
500G

PACOT
E COM
500G
PACOT
E COM
500G

UND

27

27

UND

30

30

UND

10

10

UND

27

27

UND

12

UND

15

15

UND

15

15

UND

20

20

5

17

PACOT
E DE
500G

PACOT
E DE
500G

PACOT
E OU
CAIXA
COM
400G
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Óleo de soja, derivado de soja comestível
100% refinado. Embalagem com dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade

PET
COM
900ML

Sal iodado de mesa, tipo refinado,
embalagem com dados do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

PACOT
E DE
1KG

46

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

47

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

GARRA
FA DE
500ML
PACOT
E DE
500G

48

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

45

49

50

51

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

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

CAIXA
OU
SACO
PLÁSTI
CO

CAIXA
PLÁSTI
CA
COM 10
A 50
KGCADA
UNIDAD
E
CONTE
NDO
CERCA
DE 2,0
A 5,0KG
SACO
DE
NYLON
CONTE
NDO
DE 10ª
50 KG

CAIXA
OU
SACO
PLÁSTI
CO

UND

3

3

6

KG

3

2

5

UND

10

10

UND

27

27

KG

54

54

KG

15

15

KG

10

10

KG

5

5
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Batata, doce, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA
Batata, inglesa, média de primeira,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA
Beterraba, de primeira, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.

SACO
DE
NYLON
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG
SACO
DE
NYLON
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG

Cebola, de primeira, branca, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Cenoura, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação, tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo com ausência
de sujidades, parasitas e lavras, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Chuchu, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação, tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo com ausência
de sujidades, parasitas e lavras, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Coco, seco, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA
Limão taiti, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

SACO
DE
NYLON,
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG
SACO
DE
NYLON,
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG
SACO
DE
NYLON,
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG
SACO
DE
NYLON,
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG
CAIXA
OU
SACO
PLÁSTI
CO

SACO
DE
NYLON,
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG

KG

30

30

KG

20

20

KG

12

12

KG

6

6

KG

12

12

KG

12

12

KG

6

6

KG

10

10
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Laranja, de primeira, in natura, tipo pera,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Maçã, de primeira, in natura, nacional,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Melancia, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Milho, de primeira, in natura, verde, em
espiga, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Manga, de primeira, in natura, tipo rosa,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Melão, de primeira, in natura, amarelo,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Pão tipo hot dog, produto obtido por
processamento tecnológico adequado, da
massa preparada com farinha de trigo,
fermento biológico, água, sal, gordura.
Não deve apresentar queimaduras e sua
coloração deve mostrar tonalidades
regulares. O miolo deve ser leve com
porosidade regular e coloração clara e
uniforme. Não apresentar odor de
fermentação e de fumaça. A farinha de
trigo empregada na confecção do pão
deverá conter para cada 100g de farinha

SACO
DE
NYLON,
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG
CAIXA
PLÁSTI
CA
COM 10
A 50 KG

SACO
DE
NYLON
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG
CAIXA
PLÁSTI
CA
COM 10
A 50 KG

SACO
DE
NYLON,
CONTE
NDO
DE 10 A
50 KG

KG

30

30

KG

30

30

KG

30

30

UND

30

30

KG

30

30

KG

30

30

UND

5

5

UNIDAD
E
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de trigo 4,2 miligramas de ferro e 150
miligramas de ácido fólico. Unidade de 50
gramas. OBSERVAÇÕES: O Produto
dever vir embalado em sacos plásticos de
BOPP (Polipropileno bio-orientado) e
reacondicionados em pacotes plásticos
com 10 pães.
Pimentão, de primeira, tipo verde, boa
aparência, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Tomate, de primeira, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Quiabo, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação, tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo com ausência
de sujidades, parasitas e lavras, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.

CAIXA
PLÁSTI
CAS
COM 10
A 50 KG

CAIXA
PLÁSTI
CA
COM 10
A 50 KG

SACO
DE
NYLON
CONTE
NDO
DE 10 A
50KG

KG

6

6

KG

6

6

KG

10

10

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A EMPRESA DEVERÁ INDICAR EM SUA PROPOSTA A MARCA DOS PRODUTOS
OFERTADOS.
Os preços apresentados devem refletir as despesas necessárias para fornecimento de forma
parcelada em um prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar das ORDENS DE
FORNECIMENTO, correndo por sua conta todas as despesas de transporte terrestre e marítimo,
bem como todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
Os Materiais deverão ser entregues nas Sedes de cada Secretaria em questão quais sejam:
9 Secretaria de Administração – SEAD – Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu –
Bahia;
9 Secretaria de Políticas Sociais – SEMPS – Praça Teixeira de Freitas, Complexo
Administrativo Raul Figueiredo de Miranda, nº 03, Centro, Cairu – Bahia;
9 Secretaria de Saúde – SESAU – Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – Bahia;
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações.
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O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação da
unidade interessada.
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