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 Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado Nº 015/2021 Objeto: Chamada Pública para identificar fornecedores capazes
estimar preços de mercado para aquisição de Kits de gêneros
alimentícios, perecíveis e não perecível, para objetivar de forma
emergencial a execução da distribuição kits pela equipe da
Superintendência de Alimentação da Secretaria de Educação
pertencente ao Sistema Público do Município de Cairu – Bahia.
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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 015/2021

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 264 de 18 de janeiro 2021, disponível no Diário Oficial do Município de Cairu, edição da
terça-feira,

dia

19

de

janeiro

de

2021,

https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=4444&c=131&m=0,

Nº

4444,

visando

link:

formalizar

a

estimativa de preços.
2.

OBJETO: Chamada Pública para identificar fornecedores capazes estimar preços de

mercado para aquisição de Kits de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecível, para
objetivar de forma emergencial a execução da distribuição kits pela equipe da
Superintendência de Alimentação da Secretaria de Educação pertencente ao Sistema Público
do Município de Cairu – Bahia.
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.
3.

As empresas do ramo, interessadas em apresentar cotação de preços deverão observar o ANEXO I

(PROPOSTA DE PREÇOS), nos termos desta chamada pública.
4.

O ANEXO I ((PROPOSTA DE PREÇOS), salvo em excel, poderá ser enviado por e-mail aos que

solicitarem.
5.

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.
6.

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 email (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 25 de Fevereiro de 2021.

Cairu-BA, 18 Fevereiro de 2021.

LUIZ ALBERTO MARQUES GOMES
Secretário Municipal de Governo respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________

KIT`S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MONTADO
ITENS

DISCRIMINAÇÃO

EMBALAGEM

UND.

QUANT

UND

6.870

6.870

UND

2.654

2.654

Kit`s de Alimentação Escolar,- contendo 6 produtos:
1 KG Arroz – parborizado, polido, longo fina, tipo 1;
1 PC -Biscoito cream cracker;
1

1 PC- Farinha de milho, pré cozida tipo flocão;
1 LT - Leite integral UHT;
1 PC- Macarrão espaguete;
1 PC – Proteína texturizada de Soja.
Kit`s de Alimentação Escolar- contendo 5 produtos:
1 KG Arroz – parborizado, polido, longo fina, tipo 1;

2

1 PC -Biscoito cream cracker;
1 PC- Farinha de milho, pré cozida tipo flocão;
1 LT - Leite integral UHT;
1 PC- Macarrão espaguete.

LOTE 01 – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS QUE DEVERÃO COMPOR OS KITS (NÃO PERECÍVEL)
ITENS

1

GÊNERO E ESPECIFICAÇÃO

EMBALAGEM

MARCAS
(SURGERIDAS)

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
Camil, Padim, Tio
de validade. composição nutricional (50g) Máximo de:
Urbano,
Caçarola,
179KCAL=752KJ,carboidrato
40g
,
Embalagem
Pacote de 1 kg
Meu Biju, Tio
Primária: embalagem em película de polietileno laminado,
João, Vô Olímpio,
medindo 360 x 250 mm; espessura 0,06 mm, com impressão,
Blue Ville ou
atóxico contendo 1 kg do produto. Embalagem
simila
Secundária: Saco em polietileno liso para revestimento
contendo 30 unidades de 1kg.
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2

Biscoito cream cracker – alimento obtido pelo amassamento
e cozimento conveniente de massa de farinha de trigo
preparada com farinhas, amido e féculas – serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de características
organolépticas anormais; deverá ser de dupla embalagem (3
em 1). Composição do produto: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, amido, sal,
fermentos, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja.
Composição nutricional (30g) Máximo de: Valor energético
143 kcal = 601 kJ, carboidratos 20g, 0 de gorduras trans, sódio
220mg. Mínimo de:proteínas de 2,6g, fibra alimentar 0,6g.

3

Farinha de milho. Farinha de milho pré cozida tipo Flocão.
Submetido a processos de maceração, secagem, moagem,
laminação adequada e isento de resíduos, impurezas, bolor e
odor não característico. Enriquecida com ferro e ácido fólico.
Pacote de
Embalagem primária: sacos de polietileno transparente,
500g (não
poderá ser
atóxico, pacotes de 500g, Embalagem secundária: sacos de
polietileno transparente, atóxico,
composição nutricional embalagem de
(50g): Máximo de : valor energético 180kcal= 756KJ,
papel)
carboidratos de 40g, Mínimo de : fibra alimentar 1,4g.
Embalagem contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade

4

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 120kcal=504KJ, gorduras totais 6,2g,
gorduras saturadas 4g, gorduras trans 0g, sódio 140mg
Mínimo de: proteínas de 5,8g, cálcio 230mg.

Pacote com
400g

Caixa Tetra
Pak de 1L

Marilan, Vitarella
ou similar

Padim, Maratá,
Coringa, Sinhá,
Vitamilho, Dona
Clara ou similar

Itambé, Italac,
Piracanjuba,
Betânia,
Camponesa ou
similar

5

Macarrão espaguete– ingredientes básicos: farinha de trigo
de sêmola ou semolina, corante natural de urucum ou outras
substâncias permitidas e submetidas a processos tecnológicos
adequados, composição nutricional (80g) Máximo de: valor
energético 305kcal=1281kj , carboidratos de 62g,gorduras
totais de 2g, gorduras saturadas 1g, gorduras trans 0g,
Mínimo de : proteínas de 6,5g,fibra alimentar de 1g.

Pacote de
500g.

6

Proteína texturizada de soja – tipo I, obtida por
processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de
soja desengordurada, composição em 50g: Máximo de: valor
energético 180kcal= 756kj , carboidratos de 15g, sódio 7,5mg
Mínimo de : proteínas de 23g,fibra 7g. Embalagem: com
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade,
com registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.

Pacote de
400g

ITENS

GÊNERO E ESPECIFICAÇÃO

EMBALAGEM

UNID

QUANT

1

Frango sobrecoxa – Carne de frango de primeira qualidade,
industrializada, tipo sobrecoxa, congelado, embalagem
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

Pacote de
1 kg

kg

2654

Fortaleza,
Vitarella, Padim,
Petyan, Brandini,
Adria, Dona
Benta ou similar

Tia Sônia, Sinhá,
Prontu Soy,
Cereali, Sora,
Blue Ville ou
similar

LOTE 02 – CARNES (PERECÍVEIS)
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validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.
LOTE 03: HORTIFRUTIGRANJEIRO (PERECÍVEIS)
ITENS

DISCRIMINAÇÃO

EMBALAGEM

UND.

QUANT

3

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

Saco de
nylon,
contendo de
10 a 25kg

kg

4764

5

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 25kg

kg

4764

Os produtos que compõe os Kit`s de Alimentação Escolar deverão obrigatoriamente, ser
entregues lacrados, em formato de cesta básica, e seguir as especificações abaixo, com a
indicação da marca.

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.
O prazo de entrega do objeto será de forma parcelada e de acordo com a necessidade da
Prefeitura Municipal de Cairu, solicitado através de Ordem de Fornecimento emitidas pela
Secretaria Municipal de Educação, e cada entrega deverá ser feita com 10 (dez) dias contados da
data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).
A entrega dos produtos será no Deposito da Superintendência de Alimentação da Secretaria
Municipal de Educação, Av. Beira Mar, s\n, Centro, Cairu-BA, na quantidade solicitada, no
horário compreendido entre 08 as 12:hs e das 13 as16:hs, de segunda a sexta-feira.
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 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da
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apresentação da Nota Fiscal/Fatura em favor do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIRU,
RUA BARÃO HOMEM DE MELO, S/N, CENTRO, CAIRU – BAHIA – CEP 45.420-000, CNPJ Nº.
30.530.137/0001-19 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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