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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 014/2021

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 Nº 264 de 18 de
Janeiro de 2021 , que poderá ser consultado no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da terça-feira, dia 19 de
janeiro de 2021, Nº 4444, link: https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4444&c=131&m=0
,visando formalizar a estimativa de preços.
OBJETO: Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado para aquisição gêneros alimentícios (perecível
e não perecível) para a alimentação dos demandatários do Serviço de Proteção Social Básica do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, atendimento e manutenção das atividades das
Secretarias Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Saúde.
.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. As empresas do ramo, interessadas em apresentar
cotação de preços deverão observar o ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS),nos termos desta chamada pública.
1.
O ANEXO I ((PROPOSTA DE PREÇOS), salvo em formato aberto, poderá ser enviado por e-mail aos que
solicitarem.
2.

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.
3. 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 26 de fevereiro de 2021.
Cairu-BA, 18 de fevereiro de 2021.

Valdemiro Anunciação Cabral

Superintendente Geral de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________
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PLANILHA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
ITEM

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

EMBALAGEM UND.

SEMPS

SEAD

SESAU TOTAL

VLR
UNID

QUANT QUANT QUANT QUANT

1

2

3

4

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

Embalagem
transparente
de 1kg

kg

Embalagem
transparente
de 1kg

kg

Embalagem
transparente
de 1kg

kg

Embalagem
transparente
de 1kg

kg

350

350

350

500

-

150

500

-

150

500

-

150

500

-

150

650
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Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.

5

6

Carne verde, acém, carne bovina
congelada, de primeira qualidade,
sem osso, sem sebo, máximo de 15
% de gordura, corte tipo acém,
embalagem em plástico transparente
e resistente, em pacotes contendo
1kg, constando na embalagem:
inspeção estadual, data de fabricação,
Pacote com
de validade, peso líquido de acordo
até 2kg
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: Pacote com
inspeção estadual, data de fabricação,
até 2 kg
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

kg

kg

640

1.100

-

150

790

-

150

1250

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JYDUZ+EKX6DSULHOS+CB4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Fevereiro de 2021
6 - Ano - Nº 4510

Cairu

-10°C. Prazo de validade mínimo de
02 (dois) meses, contados a partir da
data de sua entrega.

7

8

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
Pacote com
Agricultura, Saúde, bem como as
até 1 kg
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 Pacote de 1
de fabricação, de validade, peso
kg
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

kg

kg

300

1.000

-

150

450

-

200

1200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JYDUZ+EKX6DSULHOS+CB4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Fevereiro de 2021
7 - Ano - Nº 4510

Cairu

02 (dois) meses, contados a partir da
data de sua entrega.

9

10

11

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 Pacote de 1
líquido de acordo com as portarias do
kg
Ministério da Agricultura, Saúde, bem
como as normas da Vigilância
Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de no mínimo
-10°C. Prazo de validade mínimo de
02 (dois) meses, contados a partir da
data de sua entrega.
Presunto, de carne de boi,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo
Pacote com
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
até 3,5kg
produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Queijo, tipo lanche, tradicional,
Pacote com
embalagem com dados de
até 3,7kg
identificação do produto, marca do

kg

Kg

Kg

1.000

20

30

-

100

1100

-

50

70

-

50

80
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fabricante, prazo de validade, peso
liquido e registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

12

13

Queijo, tipo mussarela, embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Salsicha congelada resfriada Podendo conter carnes mistas
(frango, bovina, suína), de primeira
qualidade, isento de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionada em
embalagens, em condições adequadas
ao consumo, com os registros
obrigatórios dos órgãos competentes.
Composição nutricional porção (50g):
Máximo de: valor energético
121kcal=507KJ, carboidratos 2g,
gorduras totais 9,5g, gorduras
saturadas 5,2g, gorduras trans 0g e
sódio até 560mg Mínimo de: proteínas
6g. Embalagem contendo a
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido, de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA
nº304 de 22/04/96 e nº145 de
22/04/98, a Resolução da ANVISA nº
105 de 19/05/99 e da Lei Municipal/
Vigilância Sanitária nº 5504/99. O
produto deverá ter registro do
Ministério da Agricultura e /ou
Ministério da Saúde. Prazo de

Pacote de
4,3kg

Kg

Pacote com
até 5kg

kg

30

300

-

50

80

-

300

600
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validade mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua
entrega.

14

15

16

17

Açúcar
cristal
granulado,
sem
umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem Pacote de 1
em
polietileno
contendo
kg
especificações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Açúcar, cristal, refinado, sem
umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem Pacote de 1
em polietileno contendo
kg
especificações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Água mineral, sem gás. O produto
devera ter registro no Ministério da
Saúde e atender a Portaria 451/97 do
Caixa com
Ministério da Saúde e a Resolução
12 garrafa
12/78 da Comissão Nacional de
de 500ml
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
Água, mineral, natural, acondicionada
em embalagem retornável (garrafão),
Garrafão de
em plástico higiênico, com protetor na
20 Lt
parte superior e lacre de segurança
personalizado pelo fabricante. O

Und

Und

cx

Und

1.800

50

500

150

-

-

50

150

210

150

280

60

30

100

2450
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18

19

20
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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.
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.
Alimento achocolatado, líquido, a base
de leite, açucar, soro de leite,
minerais e cacau em pó. Na data da
entrega, o prazo de valiade 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: caixa com
200ml, acompanhado de canudo, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido e atender as Normas e\ou
Resoluções vigente da Anvisa\MS
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

Pacote ou
Lata com
400g

Und

caixa de
200ml

Und

Caixa com
200g

Und

200

100

100

180

-

50

350

150

250

40

220
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de papel, vedado. Embalagens com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade.

21

22

23

Amido, base de mandioca, grupo
tapioca, subgrupo sagu artificial,
aspecto físico, tipo 1. Embalagens Pacote de
com dados de identificação do
500g
produto, marca do fabricante, prazo
de validade.
Anilina, corante artificial, de uso
profissional para fins alimentícios,
Ingredientes: Água, açúcar invertido,
Frasco de
xarope de glucose, amido modificado,
10ml
sal refinado. Embalagens com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Arroz, tipo agulha, cor branca polida,
longo fino tipo 1, sem sujidades ou
presenças de parasitas, larvas e
bolores. Embalagens com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade.
Embalagem Primária: embalagem em Pacote com
película de polietileno laminado,
1 kg
medindo 360 x 250 mm; espessura
0,06 mm, com impressão, atóxico
contendo
1
kg
do
produto.
Embalagem Secundária: Saco em
polietileno liso para revestimento
contendo 30 unidades de 1kg.

Und

Und

Und

80

30

200

-

-

80

-

-

30

-

50

250
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24

25

26

27

Cairu

Arroz, parboilizado, polido, longo fino
– tipo 1, sem sujidades ou presenças
de parasitas, larvas e bolores.
Embalagens
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade.
Embalagem Primária: embalagem em Pacote com
Und
película de polietileno laminado,
1 kg
1.300
medindo 360 x 250 mm; espessura
0,06 mm, com impressão, atóxico
contendo
1
kg
do
produto.
Embalagem Secundária: Saco em
polietileno liso para revestimento
contendo 30 unidades de 1kg.
Ameixa em calda, embalagem
contendo identificação do produto
data de fabricação e prazo de
Lata de 400g Und
validade, c/ registro do Ministério da
20
Saúde, obedecendo à resolução 12/78
da CNNPA.
Ameixa Seca, escura, desidratada,
sem caroço, sem adição de açucar,
grão uniforme, tamanho médio, livre
de glúten. Conter os dados de
Pacote ou
Und
identificação, informação nutricional,
lata 180g
20
data de fabricação e/ou número de
lote, data de validade, quantidade do
produto.
Amendoim, sem qualquer sujidade,
com selo ABICAB e data de fabricação
e prazo de validade, c/ registro do
Pacote 500g Und
10
Ministério da Saúde, obedecendo à
resolução 12/78 da CNNPA.

-

100

1400

-

-

20

-

-

20

-

30

40
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28

29

30

31

32

Azeite, de dendê, cor vermelho escuro
, odor e sabor característico, livre de
rancidez, odores e sabores estranhos.
Embalagem: com dados de
Garrafa tipo
identificação do produto, marca do
Und
PET, 500ml
30
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e de acordo com a
Normas e /ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
Azeite de oliva, puro, baixa acidez.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
Garrafa vidro
fabricante, data de fabricação, prazo
ou tipo PET, Und
60
de validade e de acordo com as
500ml
Normas e/ou Resolução da
ANVISA/MS.
Azeitona verde, em conserva, com
caroço, embalagem com identificação
do produto, marca do fabricante, data
Sachê de
Und
de fabricação e prazo de validade
150g
20
mínimo de 12 meses da data de
entrega
Bacon, embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
Pacote com
Kg
prazo de validade, marca de acordo
até 2,5kg
7
com a Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
Balas mastigáveis, produto preparado
a base de açúcares fundidos e
adicionado de substancias que
Pacote de
Und
caracterizam o produto, como suco de
600gr
30
frutas, óleos essenciais e adicionados
de outras substâncias permitidas; a

-

-

30

-

25

85

-

-

20

-

40

47

-

150

180
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33

34

35

Cairu

principal característica do produto é o
de apresentar-se macio, submetido a
amassamento mecânico até obtenção
da consistência desejada.
Batata palha, contendo identificação
do produto data de fabricação e prazo
de validade, c/ registro do Ministério
da Saúde, obedecendo à resolução
12/78 da CNNPA.
Biscoito cream cracker, alimento
obtido pelo amassamento e cozimento
conveniente de massa de farinha de
trigo preparada com farinhas, amido e
féculas; deverá ser de dupla
embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de:
Valor
energético
136kcal=571kJ,
carboidratos 21g, gorduras totais de
4,8g, gorduras saturadas 2,1g, 0 de
gorduras trans, sódio 278mg. Mínimo
de: proteínas de 2,6g. Serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais.
Biscoito de Maizena, alimento obtido
pelo amassamento e cozimento
conveniente de massa de farinha de
trigo preparada com farinhas, amido e
féculas; deverá ser de dupla
embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de:
valor
energético
135kcal=567kJ,
carboidratos 23g, gorduras totais
3,7g, gorduras saturadas
1,6g,
gorduras trans 0, sódio 110mg.
Mínimo de: proteínas 1,5g. Serão

Pacote de
140gr

Und

Pacote de
400g

Und

Pacote de
400g

Und

30

1.800

1.800

-

-

30

800

600

3200

800

400

3000
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rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais.

36

37

38

39

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 Pacote de
126mg. Mínimo de: proteínas de 1,4g,
400g
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 Pacote com
do produto, marca do fabricante,
250g
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 Pacote com
líquido, de acordo a Resolução 12/78
50g
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Caldo, para culinária, de carne,
Caixa de
embalagem com identificação do
57g
produto, marca do fabricante, prazo
contendo 6
de validade e peso liquido, e de
tabletes

Und

Und

Und

Und

560

400

15

50

400

300

1260

500

400

1300

-

-

15

-

50

100
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40

41

42

43

Cairu

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

Caixa de
57g
contendo 6
tabletes

Und

Pacote com
até 200g

kg

Pacote com
500g até 1kg

kg

Embalagem
tipo PET,
200gr

Und

50

3

1.000

100

-

50

100

-

-

3

-

450

1450

-

50

150
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44

45

46

47

48

51

52

Chocolate granulado, colorido.
Embalagens com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Cravo, da índia, em botão floral
maduro e dessecado. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Creme de leite, tradicional.
Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade.
Doce de amendoim (tipo paçoquinha),
embalagem, embalados
individualmente com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Doce de amendoim (pé de moleque),
embalagem, embalados
individualmente com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Doce de banana em tablete (tipo
bananada), concentrado,
embalagem, embalados
individualmente com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Doce de goiaba, goiabada de
consistência que possibilite o corte,
embalagem, embalados
individualmente com dados de

Pacote 500g

Und

-

-

20

Pacote com
ate 40g

Und

-

-

30

Caixa Tetra
Pak de 200g

Und

-

-

40

Pote de
860kg com
50 unidades

Und

-

50

100

Pote de
800kg com
50 unidades

Und

-

50

100

Pacote de
650g com 20 Und
150
unidades

-

50

200

Pacote de
825g com 20 Und
150
unidades

-

50

200

20

30

40

50

50
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53

54

55

56

57

58

Cairu

identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Ervilha, em conserva. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
Cominho,
condimento
misto.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
Corante, alimentício à base de
urucum. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
Farinha, de mandioca, grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1, branca, isenta
de sujidades e materiais estranhos,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.
Farinha, de tapioca, tipo 1, isenta de
sujidades e materiais estranhos,
acondicionada em embalagem com
dados de 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

Caixa Tetra
Pak de 200g

Und

Pacote com
100g

Und

Pacote com
100g

Und

Pacote com
1kg

kg

Pacote com
500g ou 1kg

Kg

Pacote de 1
kg

Und

30

80

80

800

80

50

-

-

30

-

60

140

-

60

140

-

400

1200

-

30

110

-

30

80
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59

60

61

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

Pacote de 1
kg

kg

Pacote de
500g.

Und

Embalagem
de 100g

Und

1.200

30

30

-

200

1400

-

-

30

-

20

50
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Cairu

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.

62

63

64

Fermentado, biológico seco,
instantâneo, em pó, validade do
produto não poderá ser inferior a 6
meses, contados a partir da data de
sua entrega. O produto devera estar
em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA/MS
e da Comissão Nacional de Normas e
Embalagem
Padrões para Alimentos - CNNPA;
de 50g
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.
Fubá de milho, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico,
isento de sujidades, acondicionado
Pacote de
em
embalagem
com
500g.
500g
Embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade.
Leite, de coco, tradicional, cor brancoleitosa, cheiro próprio, não rançoso,
ausência de sujidades, parasitos e Garrafa de
larvas, a embalagem deverá conter a
200mll
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso

Und

Und

Und

20

200

100

-

20

40

-

80

280

-

30

130

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JYDUZ+EKX6DSULHOS+CB4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Fevereiro de 2021
21 - Ano - Nº 4510

Cairu

65

66

67

liquido e de acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
Anvisa/MS.
Leite em pó integral, embalagem
aluminizada, contendo rótulo de
identificação do produto, marca do
fabricante, registros do Ministério da
Agricultura e/ou Saúde, prazo de
fabricação e validade. Composição
Pacote de
nutricional porção (26g): Máximo de:
Und
400g
600
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
HightTemperature).
Acondicionado
em
embalagens
estéreis,
totalmente
assépticas,
protegidas do ar e da luz, garantindo
perfeita
e
longa
conservação.
Caixa de 1L Und
Composição
nutricional
(200ml):
650
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
Caixa de 395
Und
fabricante, prazo de validade, peso
g
100
liquido, e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

500

400

1500

-

150

800

-

50

150

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JYDUZ+EKX6DSULHOS+CB4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Fevereiro de 2021
22 - Ano - Nº 4510

68

69

70

Cairu

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,
Pacote com
prazo de validade e peso líquido,
até 2,5kg
marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA nº 304 de
22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99 e da Lei Municipal/Vigilância
Sanitária n.5504/99, SIF/SIE. Prazo
de validade mínimo de 02 (dois)
meses, contados a partir da data de
sua entrega.
Manteiga, com sal, de primeira
qualidade. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
Pote plástico
fabricante, prazo de validade e peso
com 500g
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
Pote plástico
inspeção
oficial.
Composição
com 500g
nutricional porção (10g): Máximo de:
valor
energético
72kcal=302KJ,
gorduras
totais
8g,
gorduras

kg

Und

Und

700

120

200

-

100

800

-

150

270

-

80

280
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Cairu

saturadas 2g, sódio 72mg.

71

72

73

74

Massa de Sopa, a base de: farinha de
trigo de sêmola ou semolina com
ferro e ácido fólico/ corante natural
de urucum ou outras substâncias
permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados.
Macarrão, espaguete, composição
nutricional porção (80g) Máximo de:
valor energético 288kcal=1205KJ,
carboidratos de 61g, gorduras totais
de 1g, gorduras trans 0g, Mínimo de:
proteínas de 6,5g, fibra alimentar de
0,8g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Macarrão,
parafuso,
composição
nutricional porção (80g). Máximo de:
valor energético 280kcal= 1176KJ,
carboidratos de 57g, gorduras totais
de 1g, gorduras saturadas 0g,
gorduras trans 0g. Mínimo de:
proteínas de 6,5g, fibra alimentar de
1g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Maionese, tradicional, embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para

Pacote de
500g

Und

Pacote de
500g

Und

Pacote de
500g

Und

Sachê até
200g

Und

350

800

1.000

50

-

200

550

-

300

1100

-

80

1080

-

-

50
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75

76

77

78

Cairu

Alimentos - CNNPA.
Milho branco para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem Pacote com
com dados de identificação do
500g.
produto e prazo de validade.
Milho para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem
com
dados
de Pacote com
identificação do produto, marca do
500g
fabricante, prazo de validade.
Milho
verde,
em
conserva.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca de
Caixa ou
fabricante, prazo de validade, peso
sachê de
liquido e de acordo com as Norma
200g
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
Mistura para bolo, sabor festa,
enriquecida com ferro e acido fólico,
amido, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos
químicos
e
outras
substâncias permitidas pela legislação
e
devidamente
mencionadas.
Pacote ou
Composição nutricional porção (35g).
caixa com
Máximo de: valor energético 130kcal=
400g
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.

Und

Und

Und

Und

200

200

50

300

-

50

250

-

-

200

-

-

50

-

150

450
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79

80

81

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

Pacote ou
caixa com
400g

Und

Sachê com
340g

Und

Pacote de
100g

Und

200

180

50

-

50

250

-

100

280

-

-

50
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82

83

84

85

Cairu

Extrato, de tomate, concentrado,
composição nutricional porção (30g).
Máximo
de:
valor
energético
15kcal=63kJ,
carboidratos
4g,
gorduras totais, gorduras saturadas e
Sachê com
trans 0g, sódio 228mg. Embalagem
340g
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Óleo de soja, derivado de soja
comestível
100%
refinado.
Pet com
Embalagem com dados do fabricante,
900ml
data de fabricação e prazo de
validade.
Orégano, granulado, pacote contendo
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, c/
Pacote com
registro do Ministério da Saúde,
até 30g
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.
Proteína texturizada de soja, tipo I,
obtida por processamento tecnológico
adequado, a partir de farinha de soja
desengordurada.
Composição
nutricional porção (50g): Máximo de:
valor energético 175kcal= 735KJ, Pacote com
carboidratos de 15g, sódio 15mg
400g
Mínimo de: proteínas de 25g, fibra 8g.
Embalagem:
com
dados
do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, com registro no
Ministério da Saúde e/ou Agricultura.

Und

Und

Und

Und

480

200

50

800

-

150

630

-

200

400

-

-

50

-

-

800
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86

87

88

89

Pirulito doce, formato de coração,
embalado individualmente, peso
unitário 12gr, composição açúcar,
xarope de glicose, acidulante ácido
cítrico, aroma artificial de morango,
NÃO CONTÉM GLUTEM.
Refrigerante a base de cola,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Sardinha, peixe de água salgada,
conservado em molho de tomate,
eviscerada e descamada
mecanicamente, livre de nadadeiras,
calda e cabeça, pré-cozida, em
condições adequadas ao consumo,
acondicionada em embalagem, lata
recravada e esterilizada de
180gramas, contendo a identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso, peso líquido
e de acordo com as normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/ MS ou
Ministério da Agricultura.

Pacote de
500g

Und

Garrafa PET
de 2 Lt

Und

Garrafa PET
de 2 Lt

Und

Lata 125 g

Und

50

50

150

50

-

1.500

1550

-

200

250

-

200

350

-

-

50
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90

91

92

93

94

95

Cairu

Sal iodado de mesa, tipo refinado,
embalagem com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
Suco integral de UVA – conter polpa
da fruta, ingredientes: água e suco de
uva
concentrado.
Composição
nutricional porção (50ml): Mínimo de:
valor energético 10kcal. Pasteurizado
e homogeneizado.
Vinagre de vinho branco, composição:
fermentado acético de vinho branco e
água. Acidez volátil 4%.
Xerém
de
milho,
embalagem
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo
de validade. O produto deverá ter
registro no ministério da Agricultura
e/ ou Ministério da Saúde.
Abóbora, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Alho, de primeira, sem a réstia.
Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Pacote de 1
kg

kg

Embalagem
tipo PET
com 500ml

Und

Garrafa de
500ml.

Und

Pacote de
500g

Und

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

kg

Caixa ou
saco plástico

kg

140

1.600

400

240

200

50

-

50

190

-

-

1600

-

50

450

-

100

340

-

80

280

-

30

80
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96

97

98

99

Abacaxi, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
Caixa ou
conservação em condições adequadas
saco plástico
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
Saco de
suportar a manipulação, o transporte
nylon,
e a conservação em condições
contendo de
adequadas para o consumo. Com
10 a 50kg
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA
Banana, da terra, de primeira, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
Caixa
e a conservação em condições
plástica
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA
Batata,
doce,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
Saco de
manipulação, o transporte e a
nylon,
conservação em condições adequadas
contendo de
para o consumo. Com ausência de
10 a 50kg
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA

kg

kg

kg

kg

-

40

480

170

120

50

90

50

530

-

100

270

-

100

220

-
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100

101

102

103

Cairu

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.
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.

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

360

100

400

240

-

200

560

-

80

180

-

150

550

-

200

440

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JYDUZ+EKX6DSULHOS+CB4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
18 de Fevereiro de 2021
31 - Ano - Nº 4510

Cairu

104

105

106

107

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

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Caixa ou
saco plástico

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

320

320

10

800

-

-

50

370

-

80

400

-

-

10

50

850
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108

109

110

111

Cairu

Limao taiti, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
Caixa ou
conservação em condições adequadas
saco plástico
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
Caixa
e a conservação em condições plástica com
adequadas para o consumo. Com 10 a 50 kg
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Melancia, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
----para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Manga, de primeira, in natura, tipo
rosa,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
Caixa
e a conservação em condições plástica com
adequadas para o consumo. Com 10 a 50 kg
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

kg

kg

kg

kg

30

280

560

80

-

50

80

-

100

380

-

300

860

-

100

180
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112

113

114

115

Mamão, de primeira, in natura, tipo
papaya, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Melão, de primeira, in natura,
amarelo, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Milho, de primeira, in natura, verde,
em espiga, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Ovo, tipo extra, classe A, branco.
Embalagem contendo 12 unidades,
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido mínimo de
720 g e de acordo com Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.

Caixa
plástica com
10 a 50 kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

Und

Embalagem
plástica
contendo 12
unidades.

Dz

80

240

560

160

-

50

130

-

50

290

-

50

610

-

100

260
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117

118

119

120

Cairu

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

Caixa
plástica com
10 a 50 kg

kg

Caixa
plástica com
10 a 50 kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 50kg

kg

Caixa

kg

160

240

80

200

-

50

210

-

100

340

-

100

180

-

80

280

-

50

490
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121

grau de maturação tal que lhe plástica com
permita suportar a manipulação, o 10 a 50 kg
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
UNIDADE
empregada na confecção do pão
deverá conter para cada 100g de
farinha de trigo 4,2 miligramas de
ferro e 150 miligramas de ácido fólico.
Unidade de 50 gramas.
OBSERVAÇÕES: O Produto dever vir
embalado em sacos plásticos de BOPP
(Polipropileno bio-orientado) e
reacondicionados em pacotes
plásticos com 10 pães.

440

Und

8.000

-

10.000

18000
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PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.

Forma de Fornecimento (do Prazo, Local de Entrega):

O prazo de entrega do material objeto referenciado será até 05 (cinco) dias nas respectivas Secretarias:

- Secretaria Municipal de Saúde em horário comercial, situada na Praça Santo Antônio s/n Cajazeiras - Centro, Cairu-BA.

- Secretaria Municipal de Administração em horário comercial, situada na Praça Marechal Deodoro da Fonseca nº 03- Centro, Cairu-BA.

- Secretaria Municipal de Promoção Social em horário comercial, situada na Praça Teixeira De Freitas, s/n Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Centro,
Cairu-BA.

O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações.
Os pagamentos serão efetuados a contar da entrega dos materiais, através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento,
desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
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