PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021
1. Regência Legal:
Esta licitaçao obedecera, integralmente, as disposiçoes de acordo com a Lei nº 10.520/02 e com a Lei nº
8.666/93 com suas alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de
2006, Decreto Federal Nº 7.892/2013, o Decreto Municipal nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, Lei
Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e nº 155/16, alem de demais
legislaçoes pertinentes. Ademais, a minuta do presente Edital foi aprovada pela Assessoria Jurídica do
Município de Brumado-BA, nos termos do paragrafo unico, do Art. 38, da Lei n.º 8.666/93.
2. Unidade Interessada:
Prefeitura Municipal de Brumado.
3. Regime de Execução/Modalidade:
Empreitada por Preço/ Pregão Presencial
4. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO.
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO: () POR ITEM ( X ) POR LOTE ( ) GLOBAL.
6. 6. Objeto:
6.1 - Constitui objeto da presente licitaçao o REGISTRO DE PREÇOS para Atender despesa com
aquisição de gêneros alimentícios destinados aos espaços do CRAS Irmã Dulce, Yolanda Pires,
Esther Trindade Serra, Casa do Bolsa Família - Cadastro Único, CREAS Chico Xavier e Serviço de
Acolhimento/Família Acolhedora – SERAFA, para futuras contrataçoes, de acordo com a conveniencia
e necessidade da administraçao publica municipal.
6.1.1 - Conforme Lei Municipal Nº 1.824 de 18 de dezembro de 2017, as famílias em estado de
vulnerabilidade social inseridas no Programa Avante Sertanejo – PAS participam de atividades
socioeducativas, palestras, oficinas com temas diversificados e cursos de qualificaçao profissional.
6.2 - A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitatorio podera ser utilizada por outros
Orgaos ou Entidades nao participantes, com a devida anuencia do Orgao Gerenciador, respeitados os
quantitativos de ate cem por cento por Orgao, ou Orgao gerenciador e participantes em ate o quíntuplo
do quantitativo inicial registrado, independente do numero de Orgaos nao participantes que aderirem.
6.3 - As licitaçoes para aquisiçao de generos alimentícios obedecerao aos mesmos criterios das demais,
acrescentando ainda a obrigatoriedade de apresentar uma amostra dos produtos a serem
fornecidos, no mesmo tipo de embalagem cotada e a marca a ser entregue, a fim de que, possa
avaliar qualitativamente os produtos, decidindo ou nao pela sua aprovaçao.
 As amostras de todos os itens deverão ser entregues entre os dias 22 a 26 de outubro de
2021, devendo ser marcada com antecedencia com o setor de Coordenaçao da Proteçao Social
Basica, com a Sra. Magaly do Carmo Alves Rodrigues, pelo telefone (77)3441-8790.
 Nas licitaçoes para aquisição de leite, alem da apresentaçao da amostra como acima disposto,
sera requisito para pre-qualificaçao do fornecedor, a apresentaçao em envelope separado, a
Comissao de Licitaçao, de cópia do certificado do produto, junto ao Ministério da Saúde ou
da Agricultura, e cópia da análise micro-biológica, físico-química e microscópica, feito por
laboratório oficial do estado sede do fabricante.
6.4 - As especificaçoes, exigencias, condiçoes, rotinas e outros detalhamentos do objeto ora licitado estao
presentes nos anexos do Edital:
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a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Formulário padronizado;
c) Anexo III – Modelo de Credenciamento;
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar;
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal;
g) Anexo VII – Termo de Compromisso de Fornecimento;
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06);
i) Anexo IX – Modelo de Declaraçao de Inexistencia de Vínculo;
j) Anexo X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
k) Anexo X I- Ata de Registro de Preços;
7. Local, data e horário do recebimento das propostas de preço, documentos relativos à
habilitação e início da abertura dos envelopes:
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Brumado-BA, localizada na Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415, Centro,
Cep: 46.100-000, Brumado-BA.
Data: 28 de outubro 2021.
Hora: 09h:00m. (Nove horas)
8. Dotações orçamentárias:
As despesas para a execução dos serviços ora licitados, correrão por conta das dotações orçamentárias
consignadas no orçamento vigente à época da contratação.
9. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO.
9.1 - Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de
transcrição e que desenvolvam as atividades objeto desta licitação.
9.2 - A participaçao na presente licitaçao implica aceitaçao integral e irretratavel dos termos
e condiçoes deste edital, dos seus Anexos e das normas tecnicas gerais ou especiais pertinentes.
9.3 - Não será admitida a participação, em qualquer fase do processo, de interessados que
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou
impedimento de contratar com a Administração Pública;
b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão
público;
c) Em concordata (processos judiciais anteriores a Lei nº 11.101/05), recuperaçao judicial
ou extrajudicial, ou em processo de execuçao, falencia, sob concurso de credores, em dissoluçao ou
liquidaçao;
d) Enquadrados nas hipóteses previstas do art. 9º da Lei nº 8.666/93;
e) Estejam reunidos em consorcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiaria entre si,
qualquer que seja sua forma de constituiçao;
f) Que mantenham qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de orgao
ou entidade contratante ou responsavel pela licitaçao;
9.4 – As ME e EPP poderao se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em
licitaçoes previsto na LC 123/2006, desde que nao se enquadrem em qualquer das exclusoes
relacionadas no § 4º do seu artigo 3º.
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9.5 - As empresas enquadradas na situação de ME e EPP deverão apresentar a declaração
constante do Anexo VIII deste edital.
9.6 - Os documentos exigidos neste Certame poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por membro da
Comissão Municipal de Licitação, Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a
autenticação deverá ocorrer até o último dia anterior à data da abertura dos envelopes.
10. CREDENCIAMENTO.
10.1 - Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, o proponente poderá enviar um
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo o mesmo pela
representada.
10.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no preâmbulo deste
Edital, às 09:00 (nove) horas.
10.3 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances
verbais e sucessivos, bem como para que possa manifestar interesse recursal.
10.4 – Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente exibirá à
Pregoeira a credencial (conforme Anexo III) que o autoriza a participar deste Pregão e a
responder pelo proponente, inclusive para ofertar lances verbais de preços, firmar declarações,
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente
certame, em nome do proponente. A credencial apresentada deverá necessariamente ter firma
reconhecida do representante legal que a outorga. Ou mediante a apresentação de procuração
por instrumento público ou particular com firma reconhecida.
10.5 – A credencial deverá vir acompanhada de cópias autenticadas do documento de
Identificação do outorgante, outorgado e do ato constitutivo; estatuto ou contrato social e
alterações, ou ainda alteração consolidada do contrato, quando for o caso, e, no caso das sociedades
por ações, além dos documentos aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos
administradores, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório possui os
devidos poderes da outorga.
10.6 - Sendo a participante representada pelo próprio sócio ou proprietário, com poderes
para representar a empresa, não será necessária a apresentação da credencial, bastando apresentar
cópias autenticadas do documento de identificação do representante e do ato constitutivo; estatuto
ou contrato social e alterações, ou ainda alteração consolidada do contrato, e, no caso das
sociedades por ações, além dos documentos aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos
administradores.
11 - DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES.
11.1 - No dia, hora, e no local mencionados no preâmbulo deste Edital, os licitantes
entregarão os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão.
11.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer dos envelopes fora do prazo
estabelecido neste Edital.
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11.3 - Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente,
devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da Razão Social completa do
proponente (CNPJ/MF) os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Brumado - BA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021
Envelope nº 001 - PROPOSTA DE PREÇOS
Prefeitura Municipal de Brumado - BA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021
Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO
11.4 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA - deverá conter as informações/documentos
exigidos no item 13 deste Edital; o Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO - deverá conter os
documentos/informações exigidos no item 14 deste Edital.
11.5 - Além dos envelopes referidos acima, cabe aos licitantes apresentarem, ainda:
11.5.1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO,
em papel timbrado da empresa, cujo modelo consta do ANEXO IV deste Edital; e
11.5.2 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
se for o caso, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06,
em papel timbrado da empresa, que deverá ser feita de acordo com o ANEXO VIII deste
Edital.
11.6 – As Declarações referidas acima deverão ser apresentadas fora dos envelopes da
proposta de preços e dos documentos de habilitação.
11.7 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes,
a Declaração de caráter obrigatório prevista no item 11.5.1, a Pregoeira disponibilizará a estes um
modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.
11.8 - A declaraçao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçao, Anexo IV,
sujeitara o licitante as sançoes previstas no art. 13 do Decreto nº 3.893/2004.
12 - ABERTURA DOS ENVELOPES.
12.1 - Na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão pela
Pregoeira, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO IV) e, se for o caso, a Declaração
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO VIII).
12.2 - Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, as declarações
deverão ser entregues separadamente dos envelopes nº 001 - PROPOSTA e nº 002 HABILITAÇÃO.
13 - CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA DE PREÇOS
13.1 A proposta de preços devera ser apresentada na forma do Anexo II deste Edital,
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecanico ou informatizado, de forma clara e
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inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observancia as especificaçoes contidas
neste edital, assinada a ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal
da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
a) Referência ao número deste PREGÃO;
b) A razão social da proponente, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, telefone e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
c) A descrição detalhada do objeto do PREGÃO; a descrição referida deve ser firme e
precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentação;
e) Preço unitário do item em algarismo e o valor total em algarismo e por extenso, em até
duas casas decimais, expresso em moeda corrente nacional, fixo e irreajustável, apurado à data da
apresentação da proposta; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros;
f) Declaração do proponente, na própria proposta, de que estão inclusos todos os custos
com a entrega do objeto da licitação, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros
obrigatórios, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas
necessárias para a realização do fornecimento do objeto da licitação.
g) Informar a marca dos materiais.
13.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em anexo à Declaração de
Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante do ANEXO X deste Edital.
13.3 – A proposta de preços deverá ser preenchida em conformidade com o Modelo de
Proposta, constante do ANEXO II, observado o quanto previsto no item 13.1 deste tópico.
13.4 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o fizer.
13.5 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
13.6 - A apresentaçao de proposta pressupoe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitaçao, por parte da licitante, das exigencias e condiçoes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
14 – CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO
O Envelope Nº 002 – Habilitaçao - devera conter os seguintes documentos relativos a:
14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa
individual;
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b) Cópia do Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) Cópia da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
d) Cópia do Documento de Identificação do Sócio Administrador.
Obs.: Os documentos relativos a habilitaçao deverao ser apresentados por qualquer processo de
copia autenticada, por tabeliao de notas ou por membro da Comissão Municipal de Licitação,
Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o último dia
anterior à data da abertura dos envelopes, conforme o item 9.6 deste edital.
14.2 - HABILITAÇÃO RELATIVA [ QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
a) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social,
ja exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçao financeira da empresa,
vedada a sua substituiçao por balancetes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (tres) meses anteriores a data estabelecida no
preambulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta
Comercial das licitantes. Entende-se por "na forma da lei", o seguinte:
b1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e
publicado em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº
6.404/76);
b2) Quando outra forma societária, independente de estar enquadrada como ME ou
EPP, balanço acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do
qual foi extraído (art. 5º, §2º, do Decreto-Lei nº 486/69), autenticado pelo Órgão competente do
Registro do Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
b3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço
de abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio
gerente;
b4) As empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido que distribuíram lucro,
assim como aquelas optantes pelo lucro presumido que entregaram o arquivo na forma digital,
deverão apresentar o SPED CONTÁBIL nos termos do da Instrução Normativa RFB;
b) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor
Judicial da localidade da sede da empresa, com prazo de expediçao nao superior a 90 (noventa)
dias;
Obs.: Os documentos relativos a habilitaçao deverao ser apresentados por qualquer processo de
copia autenticada, por tabeliao de notas ou por membro da Comissão Municipal de Licitação,
Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o último dia
anterior à data da abertura dos envelopes, conforme o item 9.6 deste edital.
14.3 - HABILITAÇÃO RELATIVA [ REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
(CNPJ);

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

b) Certidao Conjunta Negativa de Debitos, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da
Uniao, abrangendo as Contribuiçoes Sociais conforme Portaria Conjunta RFB – PGFM de nº
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1751/2014, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da
Licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentaçao de Certidao
Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede
da Licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentaçao de
Certidao Negativa de Tributos Municipais da sede da Licitante;
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS), mediante
a apresentaçao de Certificado de Regularidade de Situaçao/CRF demonstrando situaçao regular no
cumprimento dos encargos sociais constituídos por Lei;
f) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaçao de certidao negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidaçao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
14.3.1- A Pregoeira, durante a análise do envelope de Habilitação, poderá avaliar nos sites dos
órgãos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da
Fazenda Estadual) emissores das certidões negativas apresentadas.
14.3.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar toda a documentaçao
exigida para efeito de comprovaçao de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma
restriçao, sendo que sua regularidade fiscal apenas sera exigida quando da assinatura do contrato
com a Administraçao Publica, a teor do que dispoe os artigos 42 e 43, da LC n° 123/06.
14.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa (art. 43, § 1º, da LC n° 123/2006).
14.3.2.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º, da LC n° 123/2006).
14.3.3 - A comprovação do enquadramento tributário das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa
condição.
14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito publico ou
privado, compatível com o objeto desta licitaçao, comprovando que a licitante ja forneceu objeto da
mesma natureza, com qualidade e pontualidade; devera ser acompanhado de copia do contrato e
copia das notas fiscais correlatas compatíveis com o atestado apresentado em datas e numeros.
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14.4.1 - Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. A habilitação do
licitante vencedor será verificada após a análise e julgamento das Propostas de Preços.
14.4.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.
14.4.3 - A apresentação de Declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação,
sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 13 do Decreto nº 3.893/2004.
14.5 - DEMAIS DOCUMENTOS:
a) Alvará de Licença para Funcionamento que esteja em plena vigência na data de
abertura dos envelopes;
b) Alvará Sanitário em plena vigência;
c) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, em papel timbrado da
empresa, conforme Anexo V deste Edital;
d) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em papel timbrado da empresa,
demonstrando atendimento do quanto disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal,
conforme Anexo VI deste Edital;
e) Declaração de Inexistência de Vínculo, em papel timbrado da empresa, assinada pelo,
conforme modelo disposto no Anexo IX deste Instrumento Convocatorio.
14.6 – Os documentos, preferencialmente, deverão ser numerados e apresentados na
mesma ordem disposta no edital.
14.7 – Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital,
deve a mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão
expedidor do aludido documento.
15 - PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO.
15.1 – No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública
de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar
do certame.
15.1.1 – Os documentos de credenciamento farão parte do presente processo de
licitação e deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e dos
Documentos de Habilitação, sob pena de inabilitação.
15.2 – Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar à pregoeira a
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital (ANEXO IV) e, se for o caso, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ANEXO VIII) e após esta fase, os envelopes 001 - Proposta de Preços e o Envelope 002 Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
15.3 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes PROPOSTA e
HABILITAÇÃO, com a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
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15.4 - A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação
será realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pela pregoeira.
15.5 - A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes 001 - PROPOSTA, conferirá e
examinará as propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.
15.6 – A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de MENOR
PREÇO POR LOTE e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento) relativamente à de menor preço.
15.7 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subsequentes de menor
preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
15.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
15.9 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a
pregoeira negociar, visando obter o melhor preço.
15.10 - Serão desclassificadas as propostas que:
15.10.1 - Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
15.10.2 - Estiverem incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que
permitam a perfeita identificação do objeto licitado.
15.10.3 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira.
15.11 – Quando todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
15.12 – Uma vez classificada as propostas, a Pregoeira convidará individualmente os
licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
15.13 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos, com valor mínimo
equivalente a 1,0 % (um por cento) da proposta de menor valor.
15.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
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15.15 – A Pregoeira, durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e
demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.
15.16 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá
retratação.
15.17 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será
encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR
PREÇO POR LOTE.
15.18 – Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
15.18.1 – Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
15.18.2 – Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor,
exequível, considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
15.18.3 – Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
15.18.4 – Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não
exercer o direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico
direito à microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se
houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições
estabelecidas neste edital.
15.18.5 – No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços
iguais, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
15.18.6 – O disposto neste item 15.17 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
15.19 – Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, será procedido, sucessivamente, o
sorteio.
15.20 – Sendo aceitável a proposta, será aberto o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO - e
verificado o atendimento às exigências habilitatórias previstas neste edital.
15.21 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
15.22 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e
HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o
objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso.
15.23 – A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no
art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição
fiscal e diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste edital.
15.24 – Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte,
beneficiárias do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi
procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, da LC n°
123/2006).
15.25 – Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será
declarada inabilitada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
15.26 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas,
sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos
falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a
Pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital
ou que desabonem a idoneidade do proponente.
15.27 – A Pregoeira ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.
16 – DA IMPUGNAÇÃO.
16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório de
Pregão, protocolando o ato tempestivamente no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Brumado, à Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, CEP: 46.100-000, Brumado-BA e encaminhado à
Pregoeira.
16.2 - Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
16.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
16.4 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
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17 - DOS RECURSOS.
17.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na
Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Pregoeira, que poderá reconsiderar a sua decisão
ou fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, tal ser decisão proferida no prazo de
5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento, sob pena de responsabilidade. O referido recurso
deverá ser encaminhado à Equipe de Apoio no endereço constante no preâmbulo deste Edital, no
horário de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas.
17.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção imediatamente após a fase competitiva, com registro da
síntese de suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
17.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
17.4 – Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
17.5 – Não serão admitidos recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não apresentadas pelo proponente as razões para interposição do recurso.
17.6 – Os recursos contra decisões da pregoeira terão efeito suspensivo, de acordo com o
Artigo 109, § 2º da Lei 8.666./93.
17.7 – O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.
18.1 – A classificação das propostas, o julgamento do resultado apresentado pelo pregoeiro
e a equipe de apoio serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua
homologação do objeto da licitação, sendo adjudicado pelo pregoeiro na sessão publica de licitação.
18.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem
adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela
autoridade superior.
18.3 – A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à
contratação.
19 – VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS.
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19.1 - O Registro de Preços tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura
do Termo de Compromisso de Fornecimento, podendo, a criterio da Administraçao Publica
Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessarios para atendimento ao Município.
20 - LOCAL DE ENTREGA.
20.1 - O fornecimento dos produtos sera efetuado mediante Nota de Empenho, e deverao ser
entregues pela licitante nos espaços do CRAS Irma Dulce, Yolanda Pires, Esther Trindade Serra, Casa
do Bolsa Família - Cadastro Unico, CREAS Chico Xavier e Serviço de Acolhimento/Família
Acolhedora – SERAFA, por ocasiao do pedido.
23.1 - A vigência do presente será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do
contrato, respeitadas as determinações do art. 57 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações.
23.2 - O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ATÉ 24(VINTE E QUATRO) HORAS
APÓS A SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.
21 - TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
21.1 - Apos a homologaçao do resultado da licitaçao e adjudicaçao do objeto pela autoridade
competente, sera efetuado o registro dos preços mediante Termo de Compromisso de Fornecimento
e Ata de Registro de Preços, a serem firmados entre a licitante vencedora e as Entidades
Participantes.
21.2 - A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços.
21.3 - A licitante vencedora sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da data de recebimento da convocaçao, assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento e a Ata
de Registro de Preços.
21.4 - E facultado a Administraçao, havendo recusa da licitante vencedora em atender a
convocaçao no prazo mencionado acima, convocar o 2º colocado e assim sucessivamente, na ordem
de classificaçao pelo menor preço, para assinar o Termo de Compromisso nas mesmas condiçoes do
1º colocado ou revogar a licitaçao. Contudo, antes de tal convocaçao, deverao ser examinados os
seus documentos habilitatorios que deverao atender as exigencias editalícias.
21.5 - A existencia de preços registrados nao obriga a Administraçao Municipal a firmar as
contrataçoes que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a realizaçao de licitaçoes para aquisiçao
de um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiario do registro tera
preferencia, nos termos do § 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.
21.6 - O Termo de Compromisso de Fornecimento nao podera ser objeto de cessao,
transferencia ou subcontrataçao, no todo ou em parte, sem a previa e expressa anuencia do Orgao
Gerenciador.
22 - INSTRUMENTO CONTRATUAL.
22.1 - Para cada fornecimento, sera assinado um contrato entre a licitante que tenha
firmado o Termo de Compromisso de Fornecimento e o titular da unidade compradora.
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22.1.1 - O contrato podera ser substituído por outros instrumentos habeis, nas
formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93.
22.2 - A adjudicataria sera convocada para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar do envio da convocaçao, via Diario Oficial do Município ou e-mail.
22.3 - O nao atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o
contrato pela adjudicataria implicara na aplicaçao das sançoes previstas neste Edital e na legislaçao
pertinente.
23 - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.
23.1 - A vigência do presente será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do
contrato, respeitadas as determinações do art. 57 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações.
23.2 - O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ATÉ 24(VINTE E QUATRO) HORAS
APÓS A SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.
23.2.1 - O fornecimento dos produtos sera efetuado mediante Nota de Empenho, e deverao
ser entregues pela licitante nos espaços do CRAS Irma Dulce, Yolanda Pires, Esther Trindade Serra,
Casa do Bolsa Família - Cadastro Unico, CREAS Chico Xavier e Serviço de Acolhimento/Família
Acolhedora – SERAFA, por ocasiao do pedido.
23.2 - A Nota Fiscal devera conter a descriçao de cada material, o(s) lote(s) e data de
validade de cada material a ser entregue, se houver.
23.3 - Qualquer divergência entre os materiais entregues deverá ser solucionada em até 72
(setenta e duas) horas.
23.4 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emitida em conformidade com as unidades
de fornecimento indicadas no Anexo I do Edital.
24 - PAGAMENTO.
24.1 - A Entidade Participante correspondente efetuará o pagamento à licitante em até 30
(trinta) dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada dos
materiais, juntamente com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota Fiscal
correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação de
pagamento, para cada faturamento.
24.2 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento dos
materiais.
24.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
24.4 - A Entidade Participante correspondente poderá deduzir do pagamento importâncias
que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento
contratual ou outras de responsabilidade da contratada.
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24.5 - O pagamento poderá ser efetivado mediante depósito em conta corrente, em
qualquer agência da rede bancária indicada pela Contratada.
24.6 - No caso de pagamento mediante depósito bancário o CNPJ/MF ou CPF/MF constante
do respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancária deverão ser coincidentes.
Ressaltando-se, que não serão efetuados créditos em contas:
a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de sócio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condição.
24.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições
estabelecidas neste Edital.
24.8 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento
contratual.
24.9 - A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou
indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos
materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas,
tributos e demais encargos necessários à entrega do objeto deste Edital.
25 - REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.
25.1 - Os preços registrados poderão ser revisados nos termos do art. 17 do Decreto
Municipal n.º 5.088, de 31 de outubro de 2018.
26 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.
26.1 - O Registro de Preços podera ser cancelado pelo Orgao Gerenciador quando:
a) o fornecedor descumprir as exigencias do edital que deu origem ao Registro de Preços;
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administraçao
Municipal;
c) em qualquer das hipoteses de inexecuçao total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento firmado;
d) os preços registrados apresentarem variaçoes superiores aos praticados no mercado e o
fornecedor se recusar a adequa-los na forma prevista na clausula 25 deste edital;
e) houver razoes de interesse publico, devidamente justificado.

15/115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

26.2 - O Registro de Preços podera ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando,
mediante solicitaçao por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias do
Edital e seus Anexos que deram origem ao Registro de Preços.
26.2.1 - A solicitaçao de que trata o item acima devera ser formulada com
antecedencia mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa previa sem prejuízo de
aplicaçoes de sançoes previstas no Edital e na legislaçao vigente.
27 - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
27.1 - O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado,
sem prejuízo das sanções previstas no item 27.4, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato
decorrente do Registro de Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 167
da Lei nº 9.433/05.
27.2 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatorio, mediante ajuste, combinaçao ou
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatorio, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassa-lo;
c) afastar licitante, por meio de violencia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) desistir de licitar, em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaraçao ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a
atualizaçao cadastral ou a participaçao no procedimento licitatorio;
f) recusar-se, injustificadamente, apos ser considerado adjudicatario, em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçao,
exceto quanto aos licitantes convocados na contrataçao de instituiçao brasileira, que detenha
inquestionavel reputaçao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a
relaçao entre o objeto do contrato e a finalidade precípua da instituiçao, inadmitindo o trespasse da
execuçao do objeto contratual a terceiros, que nao aceitarem a contrataçao nas mesmas condiçoes
propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preço;
g) cometer fraude fiscal.
27.3 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificaçao ou vantagem, inclusive
prorrogaçao contratual, durante a execuçao do contrato celebrado com o Poder Publico, sem
autorizaçao em lei, no ato convocatorio da licitaçao ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaçao de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaçoes ou prorrogaçoes
contratuais;
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c) ensejar a sua contrataçao pela Administraçao, no prazo de vigencia da suspensao do
direito de licitar ou contratar com a Administraçao ou da declaraçao de inidoneidade;
d) incorrer em inexecuçao de contrato;
e) fraudar, em prejuízo da Administraçao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente
os preços; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem
diverso do contratado; alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.
f) frustrar, injustificadamente, licitaçao instaurada pela Administraçao;
g) cometer fraude fiscal.
27.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipoteses elencadas no item 27.2 e 27.3,
respectivamente, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
c) Multa será de 10% em caso do adjudicatário recusar-se a subscrever ata de registro de
preços;
d) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
e) Multa de 40% (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
f) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos ;
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
27.5 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será
advertida, devendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
27.6 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará
ensejo à aplicação de outra(s) penalidade(s).
27.7 - A advertência quando não seguida de justificativa ou seguida de justificativa não
aceita pela Administração, dará ensejo à aplicação de uma ou mais das penalidades previstas da
letra “b” a letra “e” do item 27.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato.
27.8 - As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e poderão
ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e” todas do item 27.4.
27.9 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da infração, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato, sem prejuízo de sançoes civis e criminais cabíveis.
27.10 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Entidade
Participante.
27.11 - As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato.
27.12 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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27.13 - A Administração Pública se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições pactuadas.
27.14 - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas alíneas
“f” e “g” do item 27.2 e nas alíneas “a”, “d”, “f” e “g” do item 27.3.
27.15 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
nos ilícitos previstos nas alíneas “a” a “e” do item 27.2 e nas alíneas “b”, “c” e “e” do item 27.3.
28. DA RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO.
28.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 9.666/93.
28.2 - A rescisão contratual será regido pelo que é estabelecido na Seção V da Lei Federal nº
9.666/93.
28.3 – O registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento
irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.
28.4 - Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela
Administração, nas seguintes hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos preços unitários máximos definidos;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
28.5 - A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de
serviços nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
28.6 - Na hipótese prevista na “alínea “a” do item 28.4, antes da suspensão ou
cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os
preços unitários máximos definidos.
28.7 - No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço,
a comunicação será feita mediante publicação no Diário eletrônico, site do Banco do Brasil e do
TCM, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
28.8 - O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
28.9 - A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o
qual o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução
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dos serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para
complementar a análise do pleito.
29 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
29.1 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e
pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes, o
Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 2006, o Decreto Municipal nº 5.088, de 31
de outubro de 2018, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14
e nº 155/16, alem de demais legislaçoes pertinentes.
29.2 – A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes no Termo
de Compromisso de Fornecimento.
29.3 – O objeto desta licitação não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo de sua vigência.
29.4 – Ao participar da licitaçao, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da
inexistencia de qualquer vínculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou
trabalhista, entre si e os responsaveis pela licitaçao, quer direta ou indiretamente.
29.5 - A apresentaçao de proposta pressupoe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitaçao, por parte da proponente, das exigencias e condiçoes estabelecidas neste edital e seus
Anexos.
29.6 – A presente licitaçao nao importa necessariamente em contrataçao, podendo o
Município revoga-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse publico derivadas de fato
superveniente comprovado, ou anula-lo por ilegalidade de ofício ou por provocaçao mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitaçao.
29.7 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçoes nele
contidas implicara a imediata desclassificaçao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisao do Termo de Compromisso de Fornecimento, sem prejuízo de
demais sançoes cabíveis.
29.8 - O Edital e seus anexos encontram-se a disposiçao no endereço eletronico
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes ou poderá ser solicitado em formato word
através do E-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
29.9 - Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições nele
estabelecidas. Todas as divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida
correção ou esclarecimentos, poderão ser apresentadas por escrito, à Pregoeira, no mesmo local
previsto no item 16.1 ou pelo telefone (77) 3441-8781.
29.10 - A Pregoeira e/ou membro da equipe de apoio reserva-se o direito de efetuar
diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das
informações apresentadas nas propostas, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
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29.11 - A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares, se julgar necessário.
29.12- Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a, quando
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal
de Brumado-BA.
29.13 - A pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.
29.14 - A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim
de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.
29.15 - A pregoeira, no interesse público, poderá revelar omissões puramente formais,
desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.
29.16 - Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
29.16.1 – As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
29.17 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
29.18 - A nulidade do procedimento induz a do Termo de Compromisso de Fornecimento e
do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
29.19 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
29.20 - Fazem parte do presente Edital, integrando-o de forma plena, independentemente
de transcrição:
a) Anexo I – Termo de Referencia;
b) Anexo II – Formulário padronizado;
c) Anexo III – Modelo de Credenciamento;
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar;
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da
Constituição Federal;
g) Anexo VII – Termo de Compromisso de Fornecimento;
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06);
i) Anexo IX – Modelo de Declaraçao de Inexistencia de Vínculo;
j) Anexo X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
k) Anexo X I- Ata de Registro de Preços;
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Brumado-BA, 15 de outubro de 2021.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
Pregoeira

Este edital encontra-se examinado e
aprovado pela Assessoria Jurídica da
Prefeitura Municipal de Brumado. Em
15/10/2021.
LAILA DOS SANTOS FARIAS
Assessora Jurídica – Portaria 419/2021
OAB/BA Nº 64.375
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Atender despesa com aquisiçao de generos alimentícios.
2 – JUSTIFICATIVA
Justifica-se a necessidade de aquisiçao dos materiais acima descritos utilizando o Sistema de
Registro de Preços conforme Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto
Municipal Nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, a fim de atender a demanda apresentada pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SESOC, que serao destinados aos usuarios dos
serviços ofertados nos espaços do CRAS Irma Dulce, Yolanda Pires, Esther Trindade Serra, Casa do
Bolsa Família - Cadastro Unico, CREAS Chico Xavier e Serviço de Acolhimento/Família Acolhedora –
SERAFA.
3 – VIGÊNCIA
O Termo de Compromisso de Fornecimento tera validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura, conforme inciso III, § 3º, do art. 15 da Lei n.º 8.666/93, podendo, a criterio da
Administraçao Publica Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessarios, para
atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SESOC.
4 – PLANILHA DESCRITIVA
Quantitativo total dos materiais corresponde a soma de cada organograma/centro de custo,
conforme tabelas abaixo.
050012095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/ FAMÍLIA AC
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

1

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO PACOTE COM
400G - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade, condiçoes de armazenagem.

PC

20

UND

70

KG

50

2

3

ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de
lote, data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
AÇUCAR CRISTAL: Nao deve apresentar sujidades,
umidade, bolor, devera conter externamente os dados
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.
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4

6

7

8

9

10

11

12

AVOADOR - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade, condiçoes de armazenagem.
BALAS SORTIDAS PACOTE COM 01Kg - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de
lote, data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
BISCOITO CREME CRACKER PACOTE 400 GRAMAS:
Produto com sabor e odor agradavel. A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de
lote, data de fabricaçao, data de validade e condiçoes
de armazenagem.
BISCOITO MAISENA PACOTE COM 400G: Produto com
sabor e odor agradavel. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.
CAFE EM PO: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, selo de pureza ABIC,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.
FLOCAO DE MILHO PRE - COZIDO - Isento de materia
terrosa, fungos ou parasitas, umidade e fragmentos
estranhos. A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade e condiçoes de armazenagem.
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA COM
400G - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data da embalagem, data
de validade, condiçoes de armazenagem, numero do
registro no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA e
carimbo de inspeçao do SIF.
MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G: Devendo
apresentar cheiro, sabor e cor peculiares ao produto.
A embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

KG

15

PC

5

PC

30

PC

30

KG

15

KG

15

LT

8

UND

20
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050012060 - PSB - IGDBF BOLSA FAMÍLIA
ITEM

UND

QUANT

KG

320

2

AVOADOR - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade, condiçoes de armazenagem.

KG

25

3

BISCOITO CREME CRACKER PACOTE 400 GRAMAS:
Produto com sabor e odor agradavel. A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de
lote, data de fabricaçao, data de validade e condiçoes
de armazenagem.

PC

90

4

BISCOITO MAISENA PACOTE COM 400G: Produto com
sabor e odor agradavel. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

90

5

CAFE EM PO: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, selo de pureza ABIC,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.

KG

50

6

FLOCAO DE MILHO PRE - COZIDO - Isento de materia
terrosa, fungos ou parasitas, umidade e fragmentos
estranhos. A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade e condiçoes de armazenagem.

KG

30

7

FUBA DE MILHO FLOCAO - 500g - Isenta de materia
terrosa, fungos ou parasitas, umidade e fragmentos
estranhos. A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade e condiçoes de armazenagem.

PC

20

1

ESPECIFICAÇÃO
AÇUCAR CRISTAL: Nao deve apresentar sujidades,
umidade, bolor, devera conter externamente os dados
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.
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8

MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G: Devendo
apresentar cheiro, sabor e cor peculiares ao produto.
A embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

UND

70

050012056 – PSE – CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL
ITE
M

ESPECIFICAÇAO

UND

QUANT

ABACAXI - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes.

UND

15

2

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO PACOTE COM
400G - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.

PC

20

3

ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

120

4

AÇUCAR CRISTAL: Nao deve apresentar sujidades,
umidade, bolor, devera conter externamente os dados
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.

KG

120

5

AÇUCAR REFINADO - A embalagem nao deve
apresentar sujidades, umidade, bolor, deve apresentar
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

10

6

ADOÇANTE ARTIFICIAL 200ML - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

UND

2

7

AIPIM - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem.

KG

15

1
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8

ALFACE - Isentos de partes putridas e nao poderao
estar murchos

PC

10

9

ALHO - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem.

KG

6

10

AMEIXA EM CALDA 500g - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

6

11

AMEIXA SECA 500g - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

4

12

AMENDOIM COM CASCA - Isento de materia terrosa,
fungos ou parasitas, umidade e fragmentos estranhos. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.

KG

20

13

AMENDOIM SEM CASCA PACOTE COM 500g - Isento de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

10

14

AMIDO DE MILHO: COM 250 G A embalagem nao deve
apresentar sujidades, umidade, bolor, devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

20

15

ANILINA - DIVERSAS CORES 100g - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

6

16

APRESUNTADO - Produto devera ser entregue em
condiçoes de refrigeraçao, contendo o numero de
inscriçao no SIF ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem, numero
de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

6
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ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1: Constituido de graos
inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.

KG

15

KG

5

LT

10

20

AVOADOR - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.

KG

20

21

AZEITONA VERDE PACOTE COM 300g - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

20

22

BACON - Carne limpa, aspecto proprio da especie, com
cor e odor característicos da especie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. O produto deve ser
embalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo nao violado, resistente, que garanta a integridade
do produto ate o momento do consumo. A embalagem
devera conter externamente dados de identificaçao,
procedencia, etiqueta de pesagem, numero de lote, data
de validade e quantidade do produto.

KG

10

PC

20

KG

30

18

19

23

24

ARROZ BRANCO TIPO 1: Constituido de graos inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.
ATUM EM CONSERVA EM POSTAS 200g - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

BALAS SORTIDAS PACOTE COM 01Kg - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
BANANA DA PRATA - Com casca sa, sem rupturas,
isenta de partes putridas. Embalagem: Em sacos
plasticos resistentes e apresentando etiqueta de
pesagem
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BANANA DA TERRA - Com casca sa, sem rupturas,
isenta de partes putridas. Embalagem: Em sacos
plasticos resistentes e apresentando etiqueta de
pesagem

KG

10

26

BATATA DOCE - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

10

27

BATATA INGLESA - Com casca sa, sem rupturas, isenta
de partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

10

PC

20

KG

5

30

BISCOITO CREME CRACKER PACOTE 400 GRAMAS:
Produto com sabor e odor agradavel. A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

30

31

BISCOITO MAISENA PACOTE COM 400G: Produto com
sabor e odor agradavel. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

30

32

BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE (Caixa com
300g) - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.

CX

30

33

BOMBONS DE CHOCOLATE (PACOTE aproxim. 1kg) - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

10

34

CAFE EM PO: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, selo de pureza ABIC, numero
de lote, data de fabricaçao, data de validade e condiçoes
de armazenagem.

KG

20

28

29

BATATA PALHA COM 140g: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.
BETERRABA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem
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CALABRESA - Aspecto proprio da especie, com cor e
odor característicos da especie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Produto deve ser
ambalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo, nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do consumo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem,
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.
CALDO DE GALINHA CAIXA COM 10 UNIDADES - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

KG

7

CX

1

37

CANELA EM PAU PACOTE COM 10G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade e condiçoes de armazenagem.

PC

10

38

CANELA EM PO - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem. (PACTES DE 100GRS)

PC

5

39

CARNE BOVINA DE 1ª (Fresca) - Carne congelada,
limpa, aspecto proprio da especie, com cor e odor
caracteristicos da especie, sem manchas esverdeadas
ou pardecentas. O produto deve ser embalado em saco
plastico, transparente e atoxico, limpo, nao violado,
resistente, que garanta a integridade do produto ate o
momento do consumo. A embalagem devera conter
externamente dados de identificaçao, procedencia,
numero de lote, data de validade, quantidade do
produto, etiqueta de pesagem, numero do registro no
Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeçao do SIF.

KG

20

36
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CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE
FRESCA - Carne congelada, limpa, aspecto proprio da
especie, com cor e odor caracteristicos da especie, sem
manchas esverdeadas ou pardecentas. O produto deve
ser embalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo, nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do consumo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem,
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

KG

15

41

CARNE DE HAMBURGUER - PACOTE COM 36
UNIDADES. Carne congelada, limpa, aspecto proprio da
especie, com cor e odor caracteristicos da especie, sem
manchas esverdeadas ou pardecentas. O produto deve
ser embalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo, nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do consumo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem,
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

PC

5

42

CARNE DE SOJA 400G PACOTE 400G - Carne de soja, cor
clara. Produto obtido dos graos de soja, atraves de
processos tecnologicos adequados. Fabricado a partir
de materias-primas selecionadas, isento de materia
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais.
Livre de fermentaçao. Embalagem a vacuo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem e
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

PC

30

43

CARNE DE SOL DE 1ª - Carne congelada, limpa, aspecto
proprio da especie, com cor e odor caracteristicos da
especie, sem manchas esverdeadas ou pardecentas. O
produto deve ser embalado em saco plastico,
transparente e atoxico, limpo, nao violado, resistente,
que garanta a integridade do produto ate o momento do
consumo. A embalagem devera conter externamente
dados de identificaçao, procedencia, numero de lote,
data de validade, quantidade do produto, etiqueta de
pesagem, numero do registro no Ministerio da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

KG

10
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CATCHUP 400g A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

10

45

CEBOLA BRANCA - Com casca sa, sem rupturas, isenta
de partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

20

KG

15

PC

10

KG

5

KG

5

PC

30

PC

5

PC

10

KG

20

46

47

48

49

50

51
52

53

CENOURA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem
CHOCOLATE GRANULADO 200g - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
CHOCOLATE AO LEITE BARRA 1kg - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
CHOCOLATE BRANCO BARRA 1Kg - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
COCO RALADO PURO (Pacote com 100g) - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.
CORANTE - Produto natural e de boa qualidade. A
embalagem devera conter data de fabricaçao, data de
validade e etiqueta de pedagem.(PACOTES COM
200GRS)
COUVE - Isentos de partes putridas enao poderao estar
murchos.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - Aspecto: Nao
amolecida, nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou
pardecentas. Produto devera ser entregue em
condiçoes de refrigeraçao, contendo o numero de
inscriçao no SIF ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem e
numero de lote, data de fabricaçao e data de validade.
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CREME DE LEITE ( Latas de 300g) - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
COMINHO MOIDO - Produto natural, de boa qualidade.
A embalagem devera conter data de fabricaçao, data de
validade e etiqueta de pesagem. (PACOTES COM
200GRS)
DOCE DE AMENDOIM, pote com 800G, contendo 50
unidades.
DOCE DE BANANA, pote com 800G, contendo 50
unidades..
DOCE PAÇOQUINHA, pote com 800G, contendo 50
unidades.
DOCE PE DE MOLEQUE, pote com 800G, contendo 50
unidades.
ERVA DOCE - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, numero de lote,
etiqueta de pesagem, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.(PACOTES COM
15GRS)

LT

60

PC

5

PT

20

PT

20

PT

20

PT

20

PC

10

61

ERVILHA 200G - Ingredientes: ervilha, agua e sal, sem
conservantes.
A
embalagem
devera
conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

40

62

ESPIGA DE MILHO VERDE - Produto de boa qualidade
e isenta de partes putridas.

UND

40

63

ESSENCIA DE BAUNILHA 100ml - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

VD

3

64

FARINHA DE MANDIOCA: Torrada, fina, isenta de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

15

55

56
57
58
59

60
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FARINHA DE ROSCA (PACOTE COM 500g) - Torrada,
fina, isenta de materia terrosa, fungos ou parasitas,
umidade e fragmentos estranhos. A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

3

66

FARINHA DE TAPIOCA (BEIJU) - Produto natural, de
boa qualidade. A embalagem devera conter data de
fabricaçao, data de validade e etiqueta de pesagem.

KG

10

67

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: Fina, isenta de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

40

68

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Fina, isenta de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

40

69

FEIJAO: Isento de materia terrosa, fungos ou parasitas,
umidade e fragmentos estranhos. A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

10

70

FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO 10G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade e condiçoes de armazenagem.

UND

10

LT

10

PC

10

71

72

FERMENTO EM PO 250G - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
FLOCOS DE ARROZ - PACOTE C/ 500GRS Isento de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.
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FLOCAO DE MILHO PRE - COZIDO - Isento de materia
terrosa, fungos ou parasitas, umidade e fragmentos
estranhos. A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade e condiçoes de armazenagem.

KG

10

74

FOLHA DE LOURO SECA PACOTE COM 10G - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao e procedencia.

PC

5

75

FRANGO - Aspecto: Nao amolecida, nem pagajosa, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Produto devera
ser entregue em condiçoes de refrigeraçao, contendo o
numero de inscriçao no SIF/DIPOA ou SIE. A
embalagem devera conter informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

30

76

FUBA DE MILHO FLOCAO - 500g - Isenta de materia
terrosa, fungos ou parasitas, umidade e fragmentos
estranhos. A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade e condiçoes de armazenagem.

PC

15

77

GELATINA SABORES DIVERSOS 50G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

40

78

GELATINA SEM SABOR 24g - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

20

79

GOIABA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

30

80

GOIABADA 500g - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

10

81

GOMA FRESCA - Produto natural, de boa qualidade. A
embalagem devera conter data de fabricaçao, data de
validade e etiqueta de pesagem.

KG

30
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82

IOGURTE - Iogurte liquido, dados de identificaçao do
produto, informaçoes nutricionais, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquidi, de acordo com as
normas e/ou resoluçoes vigentes da ANVISA.

L

50

83

LARANJA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

30

UND

40

UND

30

86

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA COM
400G - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data da embalagem, data
de validade, condiçoes de armazenagem, numero do
registro no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA e
carimbo de inspeçao do SIF.

LT

20

87

LIMAO - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

10

88

MAÇA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

10

KG

10

KG

10

UND

20

84

85

89

90

91

LEITE CONDENSADO LATA COM 395G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
LEITE DE COCO 200ML - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

MACARRAO ESPAGUETE: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem
MACARRAO PARAFUSO: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
MAIONESE - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem. (Saches com
200grs)
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92

MAMAO PAPAIA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

10

93

MANGA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

20

94

MANJERICAO - Produto natural, de boa qualidade. A
embalagem devera conter data de validade e etiqueta
de pesagem.(PACOTES COM 15GRS)

PC

2

KG

30

UND

40

KG

20

KG

5

UND

40

KG

6

CX

5

KG

20

95

96

MARACUJINA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem
MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G: Devendo
apresentar cheiro, sabor e cor peculiares ao produto. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

MELANCIA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem
MILHO BRANCO PARA CANJICA - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
98 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
MILHO EM CONSERVA 200G - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
99 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
MILHO PARA PIPOCA - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
100 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
MISTURA PARA BOLO - Caixa com 12 unidades de
400G. A embalagem devera conter externamente os
101 dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.
MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
102 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
97
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103

MOLHO DE TOMATE 400G - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
MORTADELA - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML - Comestivel, tipo I,
obtido de especie vegetal, isento de ranço e substancias
estranha. Oleo de soja obtido pelo processo de refino
para consumo humano (Conforme classificaçao 1.2.1 da
Resoluçao 482/99 ANISA/MS). Devera apresentar data
de validade.
OREGANO PACOTE COM 50G - Produto natural, de boa
qualidade. A embalagem devera conter data de validade
e etiqueta de pesagem.
OVO - Ovo de galinha, embalagem em duzias, em caixa
de papelao. Casca limpa, íntegra sem manchas e
deformaçoes.
PAO PARA SANDUICHE PACOTE COM 10 UNIDADES - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

UND

50

KG

10

UND

40

PC

10

DZ

60

PC

30

PEITO DE FRANGO - Aspecto: Nao amolecida, nem
pagajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Produto devera ser entregue em condiçoes de
109 refrigeraçao, contendo o numero de inscriçao no
SIF/DIPOA ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao e data de validade.

KG

40

PESSEGO LATA COM 500G - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
110 procedencia,informaçoes nutricionais, numero de
lote,data de fabricaçao,data de validade,condiçoes de
armazenagem.

LT

5

PIMENTAO VERDE - Com casca sa, sem rupturas, isenta
111 de partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

5

PIPOCA DOCE (PACOTE COM 40 UNIDADES DE 40G) - A
embalagem devera conter externamente os dados de
112 identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

10

104

105

106
107

108
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PIRULITOS SORTIDOS (PACOTES COM 50 UNIDADES ) A embalagem devera conter externamente os dados de
113 identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

15

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJA 100G O produto devera ser entregue em condiçoes de
114 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
minimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

50

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
115 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
minimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

50

UND

20

UND

50

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
118 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

30

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR UMBU 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
119 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

30

POLVILHO DOCE A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
120 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

20

PRESUNTO - Produto devera ser entregue em condiçoes
de refrigeraçao, contendo o numero de inscriçao no
121 SIF/DIPOA ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem, numero
de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

10

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
116 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.
POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
117 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

38/115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

QUEIJO MUSSARELA - Produto devera ser entregue em
condiçoes de refrigeraçao, contendo o numero de
122 inscriçao no SIF/DIPOA ou SIE. A embalagem devera
conter informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem,
numero de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

15

PC

10

UND

5

UND

15

KG

8

KG

30

SARDINHA 130G - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
128 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

LT

15

SUCO EM PO SABORES VARIADOS - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
129 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

10

TAPIOCA NATURAL QUEBRADINHA 400G - Produto
natural e de boa qualidade

PC

10

TEMPERO PRONTO PACOTE COM 500g - Produto de
131 boa qualidade. A embalagem devera conter data de
fabricaçao, data de validade e etiqueta de pesagem.

PC

5

TEMPERO VERDE - Isentos de partes putridas e nao
poderao estar murchos.

PC

20

123
124

125

126

127

130

132

QUEIJO PARMESAO RALADO PACOTE COM 50G - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.
RAPADURA 500 GRS,
REQUEIJAO CREMOSO POTES COM 220G - O produto
devera ser entregue em condiçoes de refrigeraçao, a
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.
SAL REFINADO IODADO - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.
SALSICHA PARA HOT DOG - Produto severa ser
entregue em condiçoes de refrigeraçao, contendo o
numero de inscriçao no SIF ou SIE. A embalagem
devera conter informaçoes nutricionais, etiqueta de
pesagem, numero de lote, data de fabricaçao e dtata de
validade.
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TOMATE - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
133 putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

20

UVAS PASSAS PACOTE COM 200G- A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
134 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

20

VINAGRE BRANCO 750ML - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
135 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

4

050012059 – PSB – CRAS/PAIF – PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL [ FAMÍLIA
ITE
M

ESPECIFICAÇAO

UND

QUANT

ABACAXI - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes.

UND

42

2

ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO PACOTE COM
400G - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.

PC

70

3

ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

360

4

AÇUCAR CRISTAL: Nao deve apresentar sujidades,
umidade, bolor, devera conter externamente os dados
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.

KG

420

5

AÇUCAR REFINADO - A embalagem nao deve
apresentar sujidades, umidade, bolor, deve apresentar
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

20

1
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6

ADOÇANTE ARTIFICIAL 200ML - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

UND

10

7

AIPIM - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem.

KG

90

8

ALFACE - Isentos de partes putridas e nao poderao
estar murchos

PC

25

9

ALHO - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem.

KG

14

10

AMEIXA EM CALDA 500g - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

12

11

AMEIXA SECA 500g - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

9

12

AMENDOIM COM CASCA - Isento de materia terrosa,
fungos ou parasitas, umidade e fragmentos estranhos. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.

KG

45

13

AMENDOIM SEM CASCA PACOTE COM 500g - Isento de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

24

14

AMIDO DE MILHO: COM 250 G A embalagem nao deve
apresentar sujidades, umidade, bolor, devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

28

41/115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

15

ANILINA - DIVERSAS CORES 100g - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

11

16

APRESUNTADO - Produto devera ser entregue em
condiçoes de refrigeraçao, contendo o numero de
inscriçao no SIF ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem, numero
de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

18

17

ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1: Constituido de graos
inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem.

KG

40

18

ARROZ BRANCO TIPO 1: Constituido de graos inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos. A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

20

19

ATUM EM CONSERVA EM POSTAS 200g - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

29

20

AVOADOR - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.

KG

30

21

AZEITONA VERDE PACOTE COM 300g - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

34

22

BACON - Carne limpa, aspecto proprio da especie, com
cor e odor característicos da especie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. O produto deve ser
embalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo nao violado, resistente, que garanta a integridade
do produto ate o momento do consumo. A embalagem
devera conter externamente dados de identificaçao,
procedencia, etiqueta de pesagem, numero de lote, data
de validade e quantidade do produto.

KG

5

42/115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

23

BALAS SORTIDAS PACOTE COM 01Kg - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
BANANA DA PRATA - Com casca sa, sem rupturas,
isenta de partes putridas. Embalagem: Em sacos
plasticos resistentes e apresentando etiqueta de
pesagem

PC

40

KG

45

25

BANANA DA TERRA - Com casca sa, sem rupturas,
isenta de partes putridas. Embalagem: Em sacos
plasticos resistentes e apresentando etiqueta de
pesagem

KG

45

26

BATATA DOCE - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

33

KG

33

PC

47

24

27

28

BATATA INGLESA - Com casca sa, sem rupturas, isenta
de partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem
BATATA PALHA COM 140g: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

29

BETERRABA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

11

30

BISCOITO CREME CRACKER PACOTE 400 GRAMAS:
Produto com sabor e odor agradavel. A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

110

PC

100

CX

60

31

32

BISCOITO MAISENA PACOTE COM 400G: Produto com
sabor e odor agradavel. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE (Caixa com
300g) - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.
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33

34

35

36

37

38

39

BOMBONS DE CHOCOLATE (PACOTE Aproxim. 1kg) - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.
CAFE EM PO: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, selo de pureza ABIC, numero
de lote, data de fabricaçao, data de validade e condiçoes
de armazenagem.
CALABRESA - Aspecto proprio da especie, com cor e
odor característicos da especie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Produto deve ser
ambalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo, nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do consumo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem,
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.
CALDO DE GALINHA CAIXA COM 10 UNIDADES - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.
CANELA EM PAU PACOTE COM 10G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade e condiçoes de armazenagem.
CANELA EM PO - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade e
condiçoes de armazenagem. (PACTES DE 100GRS)
CARNE BOVINA DE 1ª (Fresca) - Carne congelada,
limpa, aspecto proprio da especie, com cor e odor
caracteristicos da especie, sem manchas esverdeadas
ou pardecentas. O produto deve ser embalado em saco
plastico, transparente e atoxico, limpo, nao violado,
resistente, que garanta a integridade do produto ate o
momento do consumo. A embalagem devera conter
externamente dados de identificaçao, procedencia,
numero de lote, data de validade, quantidade do
produto, etiqueta de pesagem, numero do registro no
Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeçao do SIF.

PC

30

KG

60

KG

15

CX

13

PC

25

PC

15

KG

35
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CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE
FRESCA - Carne congelada, limpa, aspecto proprio da
especie, com cor e odor caracteristicos da especie, sem
manchas esverdeadas ou pardecentas. O produto deve
ser embalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo, nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do consumo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem,
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

KG

39

41

CARNE DE HAMBURGUER - PACOTE COM 36
UNIDADES. Carne congelada, limpa, aspecto proprio da
especie, com cor e odor caracteristicos da especie, sem
manchas esverdeadas ou pardecentas. O produto deve
ser embalado em saco plastico, transparente e atoxico,
limpo, nao violado, resistente, que garanta a
integridade do produto ate o momento do consumo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem,
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

PC

5

42

CARNE DE SOJA 400G PACOTE 400G - Carne de soja, cor
clara. Produto obtido dos graos de soja, atraves de
processos tecnologicos adequados. Fabricado a partir
de materias-primas selecionadas, isento de materia
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais.
Livre de fermentaçao. Embalagem a vacuo. A
embalagem devera conter externamente dados de
identificaçao, procedencia, numero de lote, data de
validade, quantidade do produto, etiqueta de pesagem e
numero
do
registro
no
Ministerio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

PC

4

43

CARNE DE SOL DE 1ª - Carne congelada, limpa, aspecto
proprio da especie, com cor e odor caracteristicos da
especie, sem manchas esverdeadas ou pardecentas. O
produto deve ser embalado em saco plastico,
transparente e atoxico, limpo, nao violado, resistente,
que garanta a integridade do produto ate o momento do
consumo. A embalagem devera conter externamente
dados de identificaçao, procedencia, numero de lote,
data de validade, quantidade do produto, etiqueta de
pesagem, numero do registro no Ministerio da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeçao do SIF.

KG

20
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CATCHUP 400g A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

23

KG

45

KG

50

47

CHOCOLATE GRANULADO 200g - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

24

48

CHOCOLATE AO LEITE BARRA 1kg - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

29

49

CHOCOLATE BRANCO BARRA 1Kg - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

15

50

COCO RALADO PURO (Pacote com 100g) - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

85

51

CORANTE - Produto natural e de boa qualidade. A
embalagem devera conter data de fabricaçao, data de
validade e etiqueta de pedagem.(PACOTES COM
200GRS)

PC

25

52

COUVE - Isentos de partes putridas enao poderao estar
murchos.

PC

15

53

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - Aspecto: Nao
amolecida, nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou
pardecentas. Produto devera ser entregue em
condiçoes de refrigeraçao, contendo o numero de
inscriçao no SIF ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem e
numero de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

35

45

46

CEBOLA BRANCA - Com casca sa, sem rupturas, isenta
de partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem
CENOURA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem
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CREME DE LEITE ( Latas de 300g) - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

130

55

COMINHO MOIDO - Produto natural, de boa qualidade.
A embalagem devera conter data de fabricaçao, data de
validade e etiqueta de pesagem. (PACOTES COM
200GRS)

PC

20

PT

39

PT

39

PT

39

PT

39

PC

90

61

ERVILHA 200G - Ingredientes: ervilha, agua e sal, sem
conservantes.
A
embalagem
devera
conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

110

62

ESPIGA DE MILHO VERDE - Produto de boa qualidade
e isenta de partes putridas.

UND

200

63

ESSENCIA DE BAUNILHA 100ml - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

VD

2

64

FARINHA DE MANDIOCA: Torrada, fina, isenta de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

31

56
57
58
59

60

DOCE DE AMENDOIM, pote com 800G, contendo 50
unidades.
DOCE DE BANANA, pote com 800G, contendo 50
unidades..
DOCE PAÇOQUINHA, pote com 800G, contendo 50
unidades.
DOCE PE DE MOLEQUE, pote com 800G, contendo 50
unidades.
ERVA DOCE - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, numero de lote,
etiqueta de pesagem, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.(PACOTES COM
15GRS)
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FARINHA DE ROSCA (PACOTE COM 500g) - Torrada,
fina, isenta de materia terrosa, fungos ou parasitas,
umidade e fragmentos estranhos. A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

8

66

FARINHA DE TAPIOCA (BEIJU) - Produto natural, de
boa qualidade. A embalagem devera conter data de
fabricaçao, data de validade e etiqueta de pesagem.

KG

30

67

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: Fina, isenta de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

120

68

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Fina, isenta de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

100

69

FEIJAO: Isento de materia terrosa, fungos ou parasitas,
umidade e fragmentos estranhos. A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

14

70

FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO 10G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, numero de lote, data de fabricaçao, data
de validade e condiçoes de armazenagem.

UND

24

71

FERMENTO EM PO 250G - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

22
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FLOCOS DE ARROZ - PACOTE C/ 500GRS Isento de
materia terrosa, fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

PC

30

KG

55

PC

4

KG

80

76

FUBA DE MILHO FLOCAO - 500g - Isenta de materia
terrosa, fungos ou parasitas, umidade e fragmentos
estranhos. A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade e condiçoes de armazenagem.

PC

45

77

GELATINA SABORES DIVERSOS 50G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

120

78

GELATINA SEM SABOR 24g - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

20

79

GOIABA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

60

73

74

75

FLOCAO DE MILHO PRE - COZIDO - Isento de materia
terrosa, fungos ou parasitas, umidade e fragmentos
estranhos. A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade e condiçoes de armazenagem.
FOLHA DE LOURO SECA PACOTE COM 10G - A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao e procedencia.
FRANGO - Aspecto: Nao amolecida, nem pagajosa, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Produto devera
ser entregue em condiçoes de refrigeraçao, contendo o
numero de inscriçao no SIF/DIPOA ou SIE. A
embalagem devera conter informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao e data de validade.
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GOIABADA 500g - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

28

81

GOMA FRESCA - Produto natural, de boa qualidade. A
embalagem devera conter data de fabricaçao, data de
validade e etiqueta de pesagem.

KG

32

82

IOGURTE - Iogurte liquido, dados de identificaçao do
produto, informaçoes nutricionais, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquidi, de acordo com as
normas e/ou resoluçoes vigentes da ANVISA.

L

250

83

LARANJA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

65

84

LEITE CONDENSADO LATA COM 395G - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

150

85

LEITE DE COCO 200ML - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

80

86

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA COM
400G - A embalagem devera conter externamente os
dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data da embalagem, data
de validade, condiçoes de armazenagem, numero do
registro no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA e
carimbo de inspeçao do SIF.

LT

60

87

LIMAO - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

15

88

MAÇA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

56
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MACARRAO ESPAGUETE: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem

KG

12

90

MACARRAO PARAFUSO: A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

26

91

MAIONESE - A embalagem devera conter externamente
os dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem. (Saches com
200grs)

UND

47

92

MAMAO PAPAIA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

40

93

MANGA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

70

94

MANJERICAO - Produto natural, de boa qualidade. A
embalagem devera conter data de validade e etiqueta
de pesagem.(PACOTES COM 15GRS)

PC

10

95

MARACUJINA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

100

96

MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G: Devendo
apresentar cheiro, sabor e cor peculiares ao produto. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

UND

165

97

MELANCIA - Com casca sa, sem rupturas, isenta de
partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

80

98

MILHO BRANCO PARA CANJICA - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

55
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MILHO EM CONSERVA 200G - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

110

KG

60

CX

14

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
102 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

30

MOLHO DE TOMATE 400G - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
103 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

140

MORTADELA - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
104 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

11

OLEO DE SOJA REFINADO 900ML - Comestivel, tipo I,
obtido de especie vegetal, isento de ranço e substancias
estranha. Oleo de soja obtido pelo processo de refino
105
para consumo humano (Conforme classificaçao 1.2.1 da
Resoluçao 482/99 ANISA/MS). Devera apresentar data
de validade.

UND

85

OREGANO PACOTE COM 50G - Produto natural, de boa
106 qualidade. A embalagem devera conter data de validade
e etiqueta de pesagem.

PC

22

OVO - Ovo de galinha, embalagem em duzias, em caixa
107 de papelao. Casca limpa, íntegra sem manchas e
deformaçoes.

DZ

200

MILHO PARA PIPOCA - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
100 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.
MISTURA PARA BOLO - Caixa com 12 unidades de
400G. A embalagem devera conter externamente os
101 dados de identificaçao, procedencia, informaçoes
nutricionais, numero de lote, data de fabricaçao, data de
validade, condiçoes de armazenagem.
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PAO PARA SANDUICHE PACOTE COM 10 UNIDADES - A
embalagem devera conter externamente os dados de
108 identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

35

PEITO DE FRANGO - Aspecto: Nao amolecida, nem
pagajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Produto devera ser entregue em condiçoes de
109 refrigeraçao, contendo o numero de inscriçao no
SIF/DIPOA ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao e data de validade.

KG

120

PESSEGO LATA COM 500G - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
110 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

LT

14

PIMENTAO VERDE - Com casca sa, sem rupturas, isenta
111 de partes putridas. Embalagem: Em sacos plasticos
resistentes e apresentando etiqueta de pesagem

KG

15

PIPOCA DOCE (PACOTE COM 40 UNIDADES DE 40G) - A
embalagem devera conter externamente os dados de
112 identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

45

PIRULITOS SORTIDOS (PACOTES COM 50 UNIDADES ) A embalagem devera conter externamente os dados de
113 identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

37

PO PARA SORVETE 150G - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
114 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

20

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJA 100G O produto devera ser entregue em condiçoes de
115 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

100
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POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
116 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

100

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
117 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

60

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
118 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

100

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
119 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

100

POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR UMBU 100G - O
produto devera ser entregue em condiçoes de
120 refrigeraçao, contendo em seu rotulo informaçoes
nutricionais, data de embalagem, Validade de no
mínimo 06 meses e carimbo de inspeçao.

UND

60

POLVILHO DOCE A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
121 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

20

PRESUNTO - Produto devera ser entregue em condiçoes
de refrigeraçao, contendo o numero de inscriçao no
122 SIF/DIPOA ou SIE. A embalagem devera conter
informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem, numero
de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

22

QUEIJO MUSSARELA - Produto devera ser entregue em
condiçoes de refrigeraçao, contendo o numero de
123 inscriçao no SIF/DIPOA ou SIE. A embalagem devera
conter informaçoes nutricionais, etiqueta de pesagem,
numero de lote, data de fabricaçao e data de validade.

KG

32
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QUEIJO PARMESAO RALADO PACOTE COM 50G - A
embalagem devera conter externamente os dados de
124 identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

PC

60

UND

15

UND

30

SAL REFINADO IODADO - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
127 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

KG

16

SALSICHA PARA HOT DOG - Produto severa ser
entregue em condiçoes de refrigeraçao, contendo o
numero de inscriçao no SIF ou SIE. A embalagem
128
devera conter informaçoes nutricionais, etiqueta de
pesagem, numero de lote, data de fabricaçao e dtata de
validade.

KG

85

SARDINHA 130G - A embalagem devera conter
externamente os dados de identificaçao, procedencia,
129 informaçoes nutricionais, numero de lote, data de
fabricaçao, data de validade e condiçoes de
armazenagem.

LT

77

SUCO EM PO SABORES VARIADOS - A embalagem
devera conter externamente os dados de identificaçao,
130 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

KG

70

TAPIOCA NATURAL QUEBRADINHA 400G - Produto
natural e de boa qualidade

PC

40

TEMPERO PRONTO PACOTE COM 500g - Produto de
132 boa qualidade. A embalagem devera conter data de
fabricaçao, data de validade e etiqueta de pesagem.

PC

7

TEMPERO VERDE - Isentos de partes putridas e nao
poderao estar murchos.

PC

40

TOMATE - Com casca sa, sem rupturas, isenta de partes
134 putridas. Embalagem: Em sacos plasticos resistentes e
apresentando etiqueta de pesagem

KG

50

125 RAPADURA 500 GRS,
REQUEIJAO CREMOSO POTES COM 220G - O produto
devera ser entregue em condiçoes de refrigeraçao, a
embalagem devera conter externamente os dados de
126
identificaçao, procedencia, informaçoes nutricionais,
numero de lote, data de fabricaçao, data de validade,
condiçoes de armazenagem.

131

133
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UVAS PASSAS PACOTE COM 200G- A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
135 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

PC

28

VINAGRE BRANCO 750ML - A embalagem devera
conter externamente os dados de identificaçao,
136 procedencia, informaçoes nutricionais, numero de lote,
data de fabricaçao, data de validade, condiçoes de
armazenagem.

UND

13

5 – FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – SESOC, efetuara o pagamento a licitante
em ate 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descriçao
detalhada dos equipamentos/materiais, juntamente com uma copia das requisiçoes e da
apresentaçao da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo orgao competente,
vedada a antecipaçao de pagamento, para cada faturamento.
5.2 - A Nota Fiscal devera ser apresentada apos a expediçao do Termo de Recebimento dos
materiais. E devera conter a descriçao de cada material, o(s) lote(s) e data de validade de cada
equipamento/material a ser entregue, se houver.
5.3 - Ocorrendo erros na apresentaçao do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) sera (ao)
devolvido(s) a contratada para correçao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja
contado a partir da data de apresentaçao da nova fatura, devidamente corrigida.
5.4 A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – SESOC podera deduzir do pagamento
importancias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrencia de
inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada.
5.5 - O pagamento podera ser efetivado mediante deposito em conta corrente, em qualquer agencia
da rede bancaria indicada pela Contratada.
5.6 - No caso de pagamento mediante deposito bancario o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancaria deverao ser coincidentes.
Ressaltando-se, que nao serao efetuados creditos em contas:
a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de socio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condiçao.
5.7 - E vedada a antecipaçao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condiçoes
estabelecidas no Edital e neste Termo.
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5.8 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidaçao qualquer
obrigaçao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
5.9 - A contratada arcara com todos os custos referentes a mao-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigaçoes de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necessarios a entrega do objeto do Edital.
6 – LOCAL DE ENTREGA
A entrega dos materiais devera ser feita pela licitante nos espaços do CRAS Irma Dulce, Yolanda
Pires, Esther Trindade Serra, Casa do Bolsa Família - Cadastro Unico, CREAS Chico Xavier e Serviço
de Acolhimento/Família Acolhedora – SERAFA, por ocasiao do pedido.
7 – DATA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
7.1 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada no local indicado no item 6 deste instrumento,
em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento do pedido, mediante conferencia obrigatoria pelo
setor tecnico do Município.
7.2 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas.
8 – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
8.1 - Cumprir o Termo de Compromisso de Fornecimento conforme disposiçoes nele constantes,
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitando a
legislaçao vigente.
8.2 - Cumprir integralmente todas as clausulas constantes dos contratos porventura firmados, sob
pena de cancelamento do Termo de Compromisso de Fornecimento.
8.3 - Entregar os materiais na sede da contratante ou no local previamente definido, em ate 05
(cinco) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho, mediante conferencia obrigatoria pela
Comissao de Recebimento do Orgao Solicitante.
8.4 - A Contratada obriga-se a substituir os equipamentos/materiais que porventura nao atendam
as especificaçoes e compatibilidade entre os mesmos, ou que apresentem alteraçoes e problemas
que impeçam seu uso, dentro do prazo de validade, sob pena das sançoes cabíveis.
8.5 - A contratada devera fornecer, sempre que solicitado pelo executor do contrato, os
esclarecimentos e as informaçoes requeridas. Alem disso, deve permitir e facilitar a fiscalizaçao do
fornecimento.
8.6 - A contratada devera manter endereço e contatos (telefonico e de e-mail) atualizados ate o
termino do Termo de Fornecimento.
8.7 - A Contratada e responsavel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçao do Contrato, nao excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizaçao.
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8.8 - A Contratada sera responsavel pela qualidade dos materiais que constituem o objeto deste
Termo, inclusive com obediencia a legislaçao pertinente em vigor.
8.9 - Correra por conta da contratada, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais
provas exigidas por normas tecnicas oficiais, para a perfeita execuçao do objeto deste instrumento.
8.10 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento e obrigado a corrigir, remover ou
substituir, totalmente as suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Termo.
9 – FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e fiscalizaçao, para o fiel cumprimento e execuçao do contrato decorrente da
licitaçao, serao feitos pela servidora Magaly do Carmo Alves Rodrigues, indicada pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania - SESOC.

58/115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO-BA.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
ABERTURA: 28/10/2021
HORÁRIO: 09:00 (nove) horas
OBJETO - O objeto da presente licitaçao e o REGISTRO DE PREÇOS para Atender despesa com
aquisição de gêneros alimentícios destinados aos espaços do CRAS Irmã Dulce, Yolanda
Pires, Esther Trindade Serra, Casa do Bolsa Família - Cadastro Único, CREAS Chico Xavier e
Serviço de Acolhimento/Família Acolhedora – SERAFA, para futuras contrataçoes, de acordo
com a conveniencia e necessidade da administraçao publica municipal, conforme especificaçoes
abaixo:
Lote: 1-FRUTAS / VERDURAS / HORTALIÇAS
Item

Quantidade Unid.

1

57

UND

2

105

KG

3

35

PC.

4

20

KG

5

65

KG

Especificação do
Material/Serviço

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

ABACAXI - COM CASCA
SÃ, SEM RUPTURAS,
ISENTA
DE
PARTES
PÚTRIDAS. EMBALAGEM:
EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES.
AIPIM - COM CASCA SÃ,
SEM RUPTURAS, ISENTA
DE PARTES PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM.
ALFACE - ISENTOS DE
PARTES PÚTRIDAS E
NÃO PODERÃO ESTAR
MURCHOS
ALHO - COM CASCA SÃ,
SEM RUPTURAS, ISENTA
DE PARTES PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM.
AMENDOIM COM CASCA
- ISENTO DE MATÉRIA
TERROSA, FUNGOS OU
PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS
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6

34

PC.

7

75

KG

8

55

KG

ESTRANHOS.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO
DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE E CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM.
AMENDOIM SEM CASCA
PACOTE COM 500G ISENTO DE MATÉRIA
TERROSA, FUNGOS OU
PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS
ESTRANHOS.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO
DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE E CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM.
BANANA DA PRATA COM CASCA SÃ, SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
BANANA DA TERRA COM CASCA SÃ, SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
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9

10

11

12

13

43

KG

43

16

65

65

BATATA DOCE - COM
CASCA
SÃ,
SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

KG

BATATA INGLESA - COM
CASCA
SÃ,
SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

KG

BETERRABA
COM
CASCA
SÃ,
SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

KG

CEBOLA BRANCA - COM
CASCA
SÃ,
SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

KG

CENOURA - COM CASCA
SÃ, SEM RUPTURAS,
ISENTA
DE
PARTES
PÚTRIDAS. EMBALAGEM:
EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

14

25

PC.

15

240

UND

COUVE - ISENTOS DE
PARTES PÚTRIDAS ENÃO
PODERÃO
ESTAR
MURCHOS.
ESPIGA DE MILHO VERDE
PRODUTO DE BOA
QUALIDADE E ISENTA DE
PARTES PÚTRIDAS.
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16

90

KG

17

95

KG

18

25

KG

19

66

KG

20

21

22

50

90

12

GOIABA - COM CASCA
SÃ, SEM RUPTURAS,
ISENTA
DE
PARTES
PÚTRIDAS. EMBALAGEM:
EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
LARANJA - COM CASCA
SÃ, SEM RUPTURAS,
ISENTA
DE
PARTES
PÚTRIDAS. EMBALAGEM:
EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
LIMÃO - COM CASCA SÃ,
SEM RUPTURAS, ISENTA
DE PARTES PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
MAÇÃ - COM CASCA SÃ,
SEM RUPTURAS, ISENTA
DE PARTES PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

KG

MAMÃO PAPAIA - COM
CASCA
SÃ,
SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

KG

MANGA - COM CASCA SÃ,
SEM RUPTURAS, ISENTA
DE PARTES PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

PC.

MANJERICÃO
PRODUTO NATURAL, DE
BOA
QUALIDADE.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
DATA
DE
VALIDADE E ETIQUETA
DE PESAGEM.(PACOTES
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COM 15GRS)

23

130

KG

MARACUJINA - COM
CASCA
SÃ,
SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM

MELANCIA - COM CASCA
SÃ, SEM RUPTURAS,
ISENTA
DE
PARTES
PÚTRIDAS. EMBALAGEM:
24
100
KG
EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
PIMENTÃO VERDE COM CASCA SÃ, SEM
RUPTURAS, ISENTA DE
PARTES
PÚTRIDAS.
25
20
KG
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
TEMPERO
VERDE
ISENTOS DE PARTES
26
60
PC.
PÚTRIDAS
E
NÃO
PODERÃO
ESTAR
MURCHOS.
TOMATE - COM CASCA
SÃ, SEM RUPTURAS,
ISENTA
DE
PARTES
PÚTRIDAS. EMBALAGEM:
27
70
KG
EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES
E
APRESENTANDO
ETIQUETA DE PESAGEM
Valor Total do Lote:
Valor total do lote por extenso:
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Lote: 2-CARNES EM GERAL
Item

1

Quantidade

15

Unid.

Especificação do
Material/Serviço

KG

BACON - CARNE LIMPA,
ASPECTO
PRÓPRIO
DA
ESPÉCIE, COM COR E ODOR
CARACTERÍSTICOS
DA
ESPECIE, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDACENTAS. O PRODUTO
DEVE SER EMBALADO EM
SACO
PLÁSTICO,
TRANSPARENTE E ATÓXICO,
LIMPO
NÃO
VIOLADO,
RESISTENTE, QUE GARANTA
A
INTEGRIDADE
DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO
CONSUMO.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
ETIQUETA
DE PESAGEM, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE E
QUANTIDADE DO PRODUTO.

Marca

Valor
Unitário

Valor Total
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2

22

KG

CALABRESA
ASPECTO
PRÓPRIO DA ESPÉCIE, COM
COR
E
ODOR
CARACTERÍSTICOS
DA
ESPÉCIE, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDACENTAS.
PRODUTO
DEVE SER AMBALADO EM
SACO
PLÁSTICO,
TRANSPARENTE E ATÓXICO,
LIMPO,
NÃO
VIOLADO,
RESISTENTE, QUE GARANTA
A
INTEGRIDADE
DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO
CONSUMO.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO,
ETIQUETA DE PESAGEM,
NÚMERO DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO
SIF.
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3

55

KG

CARNE BOVINA DE 1ª
(FRESCA)
CARNE
CONGELADA,
LIMPA,
ASPECTO
PRÓPRIO
DA
ESPÉCIE, COM COR E ODOR
CARACTERISTICOS
DA
ESPÉCIE, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDECENTAS. O PRODUTO
DEVE SER EMBALADO EM
SACO
PLÁSTICO,
TRANSPARENTE E ATÓXICO,
LIMPO,
NÃO
VIOLADO,
RESISTENTE, QUE GARANTA
A
INTEGRIDADE
DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO
CONSUMO.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO,
ETIQUETA DE PESAGEM,
NÚMERO DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO
SIF.
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4

54

KG

CARNE BOVINA MOIDA DE
PRIMEIRA
QUALIDADE
FRESCA
CARNE
CONGELADA,
LIMPA,
ASPECTO
PRÓPRIO
DA
ESPÉCIE, COM COR E ODOR
CARACTERISTICOS
DA
ESPÉCIE, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDECENTAS. O PRODUTO
DEVE SER EMBALADO EM
SACO
PLÁSTICO,
TRANSPARENTE E ATÓXICO,
LIMPO,
NÃO
VIOLADO,
RESISTENTE, QUE GARANTA
A
INTEGRIDADE
DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO
CONSUMO.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO,
ETIQUETA DE PESAGEM,
NÚMERO DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO
SIF.

67/115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

5

6

10

34

PC.

CARNE DE HAMBÚRGUER PACOTE COM 36 UNIDADES.
CARNE CONGELADA, LIMPA,
ASPECTO
PRÓPRIO
DA
ESPÉCIE, COM COR E ODOR
CARACTERISTICOS
DA
ESPÉCIE, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDECENTAS. O PRODUTO
DEVE SER EMBALADO EM
SACO
PLÁSTICO,
TRANSPARENTE E ATÓXICO,
LIMPO,
NÃO
VIOLADO,
RESISTENTE, QUE GARANTA
A
INTEGRIDADE
DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO
CONSUMO.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO,
ETIQUETA DE PESAGEM,
NÚMERO DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO
SIF.

PC.

CARNE DE SOJA 400G
PACOTE 400G - CARNE DE
SOJA, COR CLARA. PRODUTO
OBTIDO DOS GRÃOS DE SOJA,
ATRAVÉS DE PROCESSOS
TECNOLÓGICOS
ADEQUADOS. FABRICADO A
PARTIR
DE
MATÉRIASPRIMAS
SELECIONADAS,
ISENTO
DE
MATÉRIA
TERROSA,
PARASITOS,
LARVAS
E
DETRITOS
ANIMAIS E VEGETAIS. LIVRE
DE
FERMENTAÇÃO.
EMBALAGEM A VÁCUO. A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO,
ETIQUETA DE PESAGEM E
NÚMERO DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
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CARIMBO DE INSPEÇÃO DO
SIF.

7

8

30

55

KG

CARNE DE SOL DE 1ª CARNE CONGELADA, LIMPA,
ASPECTO
PRÓPRIO
DA
ESPÉCIE, COM COR E ODOR
CARACTERISTICOS
DA
ESPÉCIE, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDECENTAS. O PRODUTO
DEVE SER EMBALADO EM
SACO
PLÁSTICO,
TRANSPARENTE E ATÓXICO,
LIMPO,
NÃO
VIOLADO,
RESISTENTE, QUE GARANTA
A
INTEGRIDADE
DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO
CONSUMO.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO,
ETIQUETA DE PESAGEM,
NÚMERO DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO
SIF.

KG

COXA E SOBRECOXA DE
FRANGO - ASPECTO: NÃO
AMOLECIDA,
NEM
PEGAJOSA, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDECENTAS.
PRODUTO
DEVERÁ SER ENTREGUE EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO, CONTENDO
O NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO
SIF
OU
SIE.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, ETIQUETA
DE PESAGEM E NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E DATA DE VALIDADE.
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9

10

110

160

KG

FRANGO - ASPECTO: NÃO
AMOLECIDA,
NEM
PAGAJOSA, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDACENTAS.
PRODUTO
DEVERÁ SER ENTREGUE EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO, CONTENDO
O NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO SIF/DIPOA OU SIE. A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E DATA DE VALIDADE.

KG

PEITO
DE
FRANGO
ASPECTO: NÃO AMOLECIDA,
NEM
PAGAJOSA,
SEM
MANCHAS
ESVERDEADAS
OU
PARDACENTAS.
PRODUTO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE EM CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO O NÚMERO DE
INSCRIÇÃO NO SIF/DIPOA
OU SIE. A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E DATA DE VALIDADE.
Valor Total do Lote:

Valor total do lote por extenso:

Lote: 3-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / ENLATADOS / EMBUTIDOS
Item

Quantidade

Unid.

Especificação do
Material/Serviço

Marca

Valor
Unitário

Valor Total
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1

2

3

4

110

550

910

30

PC.

ACHOCOLATADO EM PÓ
INSTANTANEO PACOTE COM
400G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

ACHOCOLATADO LIQUIDO
200ML - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

AÇÚCAR CRISTAL: NÃO
DEVE
APRESENTAR
SUJIDADES,
UMIDADE,
BOLOR, DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

AÇÚCAR REFINADO - A
EMBALAGEM NÃO DEVE
APRESENTAR
SUJIDADES,
UMIDADE, BOLOR, DEVE
APRESENTAR
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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5

6

7

8

12

18

13

48

UND

ADOÇANTE
ARTIFICIAL
200ML - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

LT.

AMEIXA EM CALDA 500G - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

AMEIXA SECA 500G - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

AMIDO DE MILHO: COM 250
G A EMBALAGEM NÃO DEVE
APRESENTAR
SUJIDADES,
UMIDADE, BOLOR, DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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9

10

11

17

24

25

UND

ANILINA - DIVERSAS CORES
100G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

APRESUNTADO - PRODUTO
DEVERÁ SER ENTREGUE EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO, CONTENDO
O NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO
SIF
OU
SIE.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, ETIQUETA
DE PESAGEM, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E DATA DE VALIDADE.

KG

ARROZ BRANCO TIPO 1:
CONSTITUIDO DE GRÃOS
INTEIROS,
ISENTO
DE
SUJIDADES E MATERIAIS
ESTRANHOS. A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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12

13

14

55

39

54

KG

ARROZ PARBOILIZADO TIPO
1: CONSTITUIDO DE GRÃOS
INTEIROS,
ISENTO
DE
SUJIDADES E MATERIAIS
ESTRANHOS. A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

LT.

ATUM EM CONSERVA EM
POSTAS
200G
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

AZEITONA VERDE PACOTE
COM 300G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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15

16

17

18

65

67

260

250

PC.

BALAS SORTIDAS PACOTE
COM 01KG - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

BATATA PALHA COM 140G:
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

BISCOITO CREME CRACKER
PACOTE
400
GRAMAS:
PRODUTO COM SABOR E
ODOR
AGRADÁVEL.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

BISCOITO MAISENA PACOTE
COM 400G: PRODUTO COM
SABOR E ODOR AGRADÁVEL.
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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19

20

21

22

40

90

145

14

PC.

BOMBONS DE CHOCOLATE
(PACOTE APROXIM. 1KG) - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

CX

BOMBONS SORTIDOS DE
CHOCOLATE (CAIXA COM
300G) - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

CAFÉ EM PÓ: EMPACOTADO
A
VÁCUO,
PRAZO
DE
VALIDADE MÍNIMO DE DOZE
MESES, SELO DE PUREZA
ABIC
IMPRESSO
NA
EMBALAGEM.

CX

CALDO DE GALINHA CAIXA
COM 10 UNIDADES - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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23

24

25

26

35

20

33

34

PC.

CANELA EM PAU PACOTE
COM 10G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

CANELA EM PÓ - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
(PACTES
DE 100GRS)

UND

CATCHUP 400G A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

CHOCOLATE
AO
LEITE
BARRA 1KG - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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27

28

29

30

20

34

115

30

KG

CHOCOLATE
BRANCO
BARRA 1KG - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

CHOCOLATE GRANULADO
200G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

COCO
RALADO
PURO
(PACOTE COM 100G) - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

CORANTE
PRODUTO
NATURAL
E
DE
BOA
QUALIDADE. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER DATA DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E ETIQUETA DE
PESAGEM. (PACOTES COM
200GRS)
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31

190

LT.

CREME DE LEITE ( LATAS
DE 300G) - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

32

25

PC.

CUMINHO
MOIDO
PRODUTO NATURAL, DE BOA
QUALIDADE. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER DATA DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E ETIQUETA DE
PESAGEM. (PACOTES COM
200GRS)

33

59

PT

DOCE DE AMENDOIM, POTE
COM 800G, CONTENDO 50
UNIDADES.

34

59

PT

DOCE DE BANANA, POTE
COM 800G, CONTENDO 50
UNIDADES.

35

59

PT

DOCE PAÇOQUINHA, POTE
COM 800G, CONTENDO 50
UNIDADES.

36

59

PT

DOCE PÉ DE MOLEQUE,
POTE COM 800G, CONTENDO
50 UNIDADES.

PC.

ERVA DOCE - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE,
ETIQUETA
DE
PESAGEM,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.(PACOTES
COM 15GRS)

37

100
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38

39

40

150

5

46

LT.

ERVILHA
200G
INGREDIENTES:
ERVILHA,
ÁGUA
E
SAL,
SEM
CONSERVANTES.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

VD

ESSÊNCIA DE BAUNILHA
100ML - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

FARINHA DE MANDIOCA:
TORRADA, FINA, ISENTA DE
MATÉRIA TERROSA, FUNGOS
OU PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS.
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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41

42

43

11

40

160

PC.

FARINHA
DE
ROSCA
(PACOTE COM 500G) TORRADA, FINA, ISENTA DE
MATÉRIA TERROSA, FUNGOS
OU PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS.
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

FARINHA
DE
TAPIOCA
(BEIJU)
PRODUTO
NATURAL,
DE
BOA
QUALIDADE. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER DATA DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E ETIQUETA DE
PESAGEM.

KG

FARINHA DE TRIGO COM
FERMENTO: FINA, ISENTA
DE MATÉRIA TERROSA,
FUNGOS OU PARASITAS,
UMIDADE E FRAGMENTOS
ESTRANHOS. A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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44

45

46

140

24

34

KG

FARINHA DE TRIGO SEM
FERMENTO - FINA, ISENTA
DE MATÉRIA TERROSA,
FUNGOS OU PARASITAS,
UMIDADE E FRAGMENTOS
ESTRANHOS. A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO
1, ISENTO DE SUJIDADES,
MATÉRIA TERROSA, FUNGOS
OU PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS.
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

FERMENTO
BIOLÓGICO
PARA PÃO 10G - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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47

48

49

50

32

110

40

9

LT.

FERMENTO EM PÓ 250G - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

FLOCÃO DE MILHO PRÉ COZIDO - ISENTO DE
MATÉRIA TERROSA, FUNGOS
OU PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS.
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

FLOCOS DE ARROZ - PACOTE
C/ 500GRS
ISENTO DE
MATÉRIA TERROSA, FUNGOS
OU PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS.
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

FOLHA DE LOURO SECA
PACOTE COM 10G - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA.
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51

52

53

54

80

160

40

38

PC.

FUBA DE MILHO FLOCÃO 500G - ISENTA DE MATÉRIA
TERROSA,
FUNGOS
OU
PARASITAS, UMIDADE E
FRAGMENTOS ESTRANHOS.
A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

GELATINA
SABORES
DIVERSOS
50G
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

GELATINA SEM SABOR 24G A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

GOIABADA
500G
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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55

56

57

58

62

190

110

88

KG

GOMA FRESCA - PRODUTO
NATURAL,
DE
BOA
QUALIDADE. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER DATA DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E ETIQUETA DE
PESAGEM.

UND

LEITE CONDENSADO LATA
COM 395G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

LEITE DE COCO 200ML - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

LT.

LEITE EM PÓ INTEGRAL
INSTANTÂNEO LATA COM
400G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DA
EMBALAGEM,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM, NÚMERO
DO
REGISTRO
NO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO
SIF.
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59

60

61

62

22

36

67

60

KG

MACARRÃO ESPAGUETE: A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM

KG

MACARRÃO PARAFUSO: A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

MAIONESE - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.(SACHES
COM 200GRS)

KG

MILHO
BRANCO
PARA
CANJICA - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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63

64

65

66

150

66

19

50

UND

MILHO EM CONSERVA 200G
- A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

MILHO PARA PIPOCA - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

CX

MISTURA PARA BOLO CAIXA COM 12 UNIDADES DE
400G.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

MISTURA PARA PREPARO
DE
MINGAU
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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67

68

69

70

71

190

21

125

32

260

UND

MOLHO DE TOMATE 400G A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

MORTADELA
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

ÓLEO DE SOJA REFINADO
900ML - COMESTIVEL, TIPO
I, OBTIDO DE ESPÉCIE
VEGETAL, ISENTO DE RANÇO
E SUBSTANCIAS ESTRANHA.
ÓLEO DE SOJA OBTIDO PELO
PROCESSO DE REFINO PARA
CONSUMO
HUMANO
(CONFORME CLASSIFICAÇÃO
1.2.1 DA RESOLUÇÃO 482/99
ANISA/MS).
DEVERÁ
APRESENTAR
DATA
DE
VALIDADE.

PC.

ORÉGANO PACOTE COM 50G
- PRODUTO NATURAL, DE
BOA
QUALIDADE.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER DATA DE VALIDADE
E ETIQUETA DE PESAGEM.

DZ

OVO - OVO DE GALINHA,
EMBALAGEM EM DÚZIAS, EM
CAIXA DE PAPELÃO. CASCA
LIMPA,
ÍNTEGRA
SEM
MANCHAS E DEFORMAÇÕES.
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72

73

74

75

19

55

52

40

LT.

PÊSSEGO LATA COM 500G A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,INFORMAÇÕE
S NUTRICIONAIS, NÚMERO
DE
LOTE,DATA
DE
FABRICAÇÃO,DATA
DE
VALIDADE,CONDIÇÕES
DE
ARMAZENAGEM.

PC.

PIPOCA DOCE (PACOTE COM
40 UNIDADES DE 40G) - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

PIRULITOS
SORTIDOS
PACOTES
DE
600G
(
CONTENDO 50 UNIDADES ) A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

POLVILHO DOCE A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
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76

20

PC.

PÓ PARA SORVETE 150G - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.
PRESUNTO PRODUTO
DEVERÁ SER ENTREGUE EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO, CONTENDO
O NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO SIF/DIPOA OU SIE. A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, ETIQUETA
DE PESAGEM, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E DATA DE VALIDADE.

77

32

KG

78

20

UND

79

80

24

115

RAPADURA 500 GRS,

KG

SAL REFINADO IODADO - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

SALSICHA PARA HOT DOG PRODUTO
SEVERÁ
SER
ENTREGUE EM CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO O NÚMERO DE
INSCRIÇÃO NO SIF OU SIE. A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, ETIQUETA
DE PESAGEM, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E DTATA DE VALIDADE.
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81

82

83

84

92

80

50

12

LT.

SARDINHA
130G
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

KG

SUCO EM PÓ SABORES
VARIADOS - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

PC.

TAPIOCA
NATURAL
QUEBRADINHA
400G
PRODUTO NATURAL E DE
BOA QUALIDADE

PC.

TEMPERO PRONTO PACOTE
COM 500G - PRODUTO DE
BOA
QUALIDADE.
A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE E ETIQUETA DE
PESAGEM.
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85

48

86

17

PC.

UVAS PASSAS PACOTE COM
200GA
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

UND

VINAGRE BRANCO 750ML - A
EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO,
DATA
DE
VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM.

Valor Total do Lote:
Valor total do lote por extenso:
Lote: 4-AVOADOR
Item

1

Quantidade Unid.

Especificação
Material/Serviço

90

AVOADOR
A
EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE,
CONDIÇÕES
DE
ARMAZENAGEM.

KG

do

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

Valor Total do Lote:
Valor total do lote por extenso:
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Lote: 5-LATICÍNIOS
Item

1

2

Quantidade Unid.

Especificação
Material/Serviço

300

L

IOGURTE - IOGURTE
LIQUIDO, DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
PRODUTO,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, MARCA
DO
FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE,
PESO
LIQUIDI,
DE
ACORDO
COM
AS
NORMAS
E/OU
RESOLUÇÕES
VIGENTES DA ANVISA.

UND

MARGARINA VEGETAL
COM
SAL
250G:
DEVENDO
APRESENTAR CHEIRO,
SABOR
E
COR
PECULIARES
AO
PRODUTO.
A
EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE,
CONDIÇÕES
DE
ARMAZENAGEM.

295

do

Marca

Valor
Unitário

Valor Total
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3

4

47

70

KG

QUEIJO MUSSARELA PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO O NÚMERO
DE INSCRIÇÃO NO
SIF/DIPOA OU SIE. A
EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
ETIQUETA
DE
PESAGEM, NÚMERO DE
LOTE,
DATA
DE
FABRICAÇÃO E DATA
DE VALIDADE.

PC.

QUEIJO
PARMESÃO
RALADO PACOTE COM
50G - A EMBALAGEM
DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE,
CONDIÇÕES
DE
ARMAZENAGEM.

REQUEIJÃO CREMOSO
POTES COM 220G - O
PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
A
EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER
5
45
UND
EXTERNAMENTE
OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE,
Valor Total do Lote:
CONDIÇÕES
DE
ARMAZENAGEM.
Valor total do lote por extenso:
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Lote: 6-PÃO
Item

1

Quantidade Unid.

Especificação
Material/Serviço

65

PÃO PARA SANDUICHE
PACOTE
COM
10
UNIDADES
A
EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER
EXTERNAMENTE
OS
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE,
CONDIÇÕES
DE
ARMAZENAGEM.

PC.

do

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

Valor Total do Lote:
Valor total do lote por extenso:
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Lote: 7-POLPA DE FRUTAS
Item

1

2

Quantidade Unid.

Especificação
Material/Serviço

150

UND

POLPA DE FRUTA
NATURAL
SABOR
ACEROLA 100G - O
PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO EM SEU
RÓTULO
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, DATA
DE
EMBALAGEM,
VALIDADE
DE
NO
MINIMO 06 MESES E
CARIMBO
DE
INSPEÇÃO.

UND

POLPA DE FRUTA
NATURAL SABOR CAJU
100G - O PRODUTO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO EM SEU
RÓTULO
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, DATA
DE
EMBALAGEM,
VALIDADE
DE
NO
MINIMO 06 MESES E
CARIMBO
DE
INSPEÇÃO.

80

do

Marca

Valor
Unitário

Valor Total
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3

4

5

150

130

150

UND

POLPA DE FRUTA
NATURAL
SABOR
GOIABA 100G - O
PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO EM SEU
RÓTULO
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, DATA
DE
EMBALAGEM,
VALIDADE
DE
NO
MINIMO 06 MESES E
CARIMBO
DE
INSPEÇÃO.

UND

POLPA DE FRUTA
NATURAL
SABOR
MANGA 100G - O
PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO EM SEU
RÓTULO
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, DATA
DE
EMBALAGEM,
VALIDADE
DE
NO
MINIMO 06 MESES E
CARIMBO
DE
INSPEÇÃO.

UND

POLPA DE FRUTA
NATURAL
SABOR
MARACUJÁ 100G - O
PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO EM SEU
RÓTULO
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, DATA
DE
EMBALAGEM,
VALIDADE
DE
NO
MINIMO 06 MESES E
CARIMBO
DE
INSPEÇÃO.
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6

90

UND

POLPA DE FRUTA
NATURAL
SABOR
UMBU 100G - O
PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE
EM
CONDIÇÕES
DE
REFRIGERAÇÃO,
CONTENDO EM SEU
RÓTULO
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, DATA
DE
EMBALAGEM,
VALIDADE
DE
NO
MINIMO 06 MESES E
CARIMBO
DE
INSPEÇÃO.

Valor Total do Lote:
Valor total do lote:
NOTA:
 Os produtos passarao por uma vistoria para avaliaçao de qualidade, embalagem e validade, que deverao ter
no mínimo 80% de seu prazo de validade em vigencia na data da entrega.


As amostras de todos os itens deverão ser entregues entre os dias 22 a 26 de outubro de 2021,
devendo ser marcada com antecedencia com o setor de Coordenaçao da Proteçao Social Basica, com a
Sra. Magaly do Carmo Alves Rodrigues, pelo telefone (77)3441-8790.

 .A disponibilidade dos produtos acima sera de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Assistencia Social, que podera encaminhar pedidos diarios, semanais ou quinzenais, conforme a necessidade
das Escolas, tendo em vista de inexistir dispensario ou local apropriado para o armazenamento.
 O nao cumprimento de qualquer exigencia implicara no nao recebimento dos produtos, sem nenhum onus
para Prefeitura.
 As Notas fiscais deverao ser emitidas de acordo as ordens de compras e deverao constar obrigatoriamente
o numero da licitaçao.
 Nas licitaçoes para aquisição de leite, alem da apresentaçao da amostra como acima disposto, sera
requisito para pre-qualificaçao do fornecedor, a apresentaçao em envelope separado, a Comissao de Licitaçao,
de cópia do certificado do produto, junto ao Ministério da Saúde ou da Agricultura, e cópia da análise
micro-biológica, físico-química e microscópica, feito por laboratório oficial do estado sede do
fabricante.
 Declaração do proponente, na própria proposta, de que estão inclusos todos os custos com a entrega dos
produtos, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigatórios, transportes, embalagens, licenças,
despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto da licitação.
 O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ATÉ 24(VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A SOLICITAÇÃO
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DO SETOR RESPONSÁVEL.

Declaramos que já estão inclusos todos os custos com a entrega dos materiais, dentre eles,
os encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigatórios, transportes, embalagens, licenças,
despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a realização do fornecimento
do objeto da licitação, no local indicado pelas Secretarias.
LICITANTE:
a) Razao Social ou denominaçao social ___________________________________________________
b) Endereço: _________________________________________________________________________________
c) Telefone: __________________________________ E-mail: ________________________________________
d) CNPJ/MF ________________________________________________________________________________
f) Validade da Proposta: _____________________________________________
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
a) Banco (Nome/Nº): ___________________ Agência: __________ Conta Corrente: _________________
b) Nome: _______________________________________________
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
a) Nome: _______________________________________________
b) RG: _________________________ Órgão Expedidor: ____________________ CPF: __________________________________
Brumado (BA), _____ de ____________________de 2021.
___________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO CNPJ/MF
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

À
Pregoeira da PMB
Assunto: Credenciamento para a participação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 27-2021.
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa
__________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________________________
vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, Cédula
de Identidade nº _________________ (apresentar o original), CPF nº ___________________, é pessoa
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada para a realização do
Pregão em epígrafe e durante a sessão, podendo para tanto, assinar declarações, proposta de
preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim,
praticar todos os atos referentes ao certame.
(Local), _____ de _______________ de _____.
__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa/ firma reconhecida do representante)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a
outorga (item 10.4).
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Pregoeira da PMB
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021.

DECLARAÇÃO
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa
__________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da
Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame
epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Obs.: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo:
DECLARAÇÃO
Para fins de participação na licitação (indicar o n º do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº ________,
sediada (endereço completo), declara, sob pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s)
impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local), _____ de _______________ de _____.

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021.

DECLARAÇÃO
......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ/MF nº ........................, .........<<endereço completo>>
..................., declara sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

(Local), ........... de ................... de …… .
____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021.

DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por mediação de seu representante legal
o (a) Sr (a) _________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº ________________________ e
do CPF/MF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
(Local), ........... de ................... de …… .

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO VII
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº -2021
Processo Administrativo Nº 24/2021
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 27-2021.
(Nome do Promitente Fornecedor), inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxx, com sede na xxxxx, nº
xxxx, Bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxx/Estado xxxx, representada neste ato pelo(a) Sr(a). xxxxx,
inscrito(a) no CPF (MF) sob nº xxxxxxx e portador(a) da Cedula de Identidade R.G. nº xxxxxxx, vem
pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com o MUNICÍPIO DE BRUMADO, Estado da
Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.105.704/0001-33,
com sede na Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Brumado-BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal EDUARDO LIMA
VASCONCELOS, cadastrado no CPF/MF sob nº 143.217.696-04, portador da Cedula de Identidade
R.G. nº 04.000.130-02/SSP-BA, residente e domiciliado na Vila de Catiboaba, casa 16, Brumado-BA,
o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRUMADO, Pessoa Jurídica de Direito Publico
Interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 16.595.230/0001-80, com sede administrativa na Pça. Cel.
Zeca Leite, nº 415, centro, Brumado-BA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
representado neste ato pela sua Secretaria Municipal a Sra. EDNÉIA DOS SANTOS ATAÍDE,
cadastrada no CPF/MF sob nº 673.692.865-68, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº
764142569/SSP-BA, residente e domiciliado a Rua Juracy Meira, nº 40, bairro Santa Tereza, com
sede administrativa Pça. Cel. Zeca Leite, nº 415, centro, Brumado-BA, obrigam-se ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1 – O objeto deste TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO e o REGISTRO DE PREÇOS
Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos espaços do CRAS
Irmã Dulce, Yolanda Pires, Esther Trindade Serra, Casa do Bolsa Família - Cadastro Único,
CREAS Chico Xavier e Serviço de Acolhimento/Família Acolhedora – SERAFA, para futuras
contrataçoes, de acordo com a conveniencia e necessidade da administraçao publica municipal,
devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada em ___/___/____, originaria do
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 27-2021, e conforme planilha abaixo:
(planilha conforme Termo de Referência)
1.2 - Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados na planilha constante do item 1.1
deste Termo de Compromisso de Fornecimento, ficam declarados registrados para fins de
cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE
e as Entidades Participantes.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 - Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração,
as mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que
se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e
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as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65
da Lei nº 8.666/93.
1.5 - O presente Termo de Compromisso vincula-se as determinaçoes da Lei nº 10.520/02 e
8.666/93 e suas alteraçoes e ao Processo Administrativo nº 24/2021 de 14/09/2021, cuja licitaçao
foi realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021 de
14/09/2021, tipo Menor Preço Lote, com observancia dos dispositivos contidos na Lei nº
10.520/02, que integra ao presente contrato, independentemente de transcriçao.
CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS.
2.1 - As despesas decorrentes da execução do presente Termo de Compromisso correrão por conta
das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente à época da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - O valor do presente Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo
PROMITENTE FORNECEDOR para o(s) item(s) _______ constante da proposta apresentada no
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 27-2021, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ _________
(__________________________), fixo, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte,
seguros, tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.
3.2 - A Prefeitura Municipal de Brumado efetuará o pagamento à licitante em até 30 (trinta) dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada dos testes,
juntamente com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota Fiscal correspondente,
devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação de pagamento, para
cada faturamento.
3.3 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento dos
materiais.
3.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
3.5 - A Entidade Participante correspondente poderá deduzir do pagamento importâncias que a
qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual
ou outras de responsabilidade da contratada.
3.6 - O pagamento relativo a esta Clausula Terceira sera realizado em Conta cujos dados foram
fornecidos pela Contratada, a saber: Banco (Nome/Nº): ___________________ Agencia: __________
Conta Corrente: _________________.
3.7 - No caso de pagamento mediante depósito bancário o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancária deverão ser coincidentes.
Ressaltando-se, que não serão efetuados créditos em contas:
a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
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d) de sócio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condição.
3.8 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições
estabelecidas neste Termo de Compromisso.
3.9 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
3.10 - A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necessários à entrega do objeto deste Termo de Compromisso.
3.11 - A entrega do material, por parte da contratada, para uma determinada unidade, não poderá
estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei.
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA
4.1 - Este Termo de Compromisso de Fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de assinatura, conforme inciso III, § 3º, do art. 15 da Lei n.º 8.666/93, podendo, a critério da
Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para
atendimento ao Município.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR
5.1 - Cumprir o presente Termo de Compromisso de Fornecimento conforme disposições nele
constantes, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso,
respeitado o disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
5.2 - Cumprir integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos porventura firmados, sob
pena de cancelamento do presente Termo de Compromisso de Fornecimento.
5.3 - Entregar os materiais na sede da contratante ou no local previamente definido, mediante
conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da Entidade Participante.
5.4 - Correra por conta do fornecedor, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais
provas exigidas por normas tecnicas oficiais, para a perfeita execuçao do objeto deste instrumento,
se for o caso.
5.5 - Corrigir, remover ou substituir, totalmente as suas expensas, os materiais em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste
instrumento.
5.6 - Em caso de descontinuaçao, por qualquer motivo, do material apresentado na proposta,
devera substituir o material por outro, de igual característica e descriçao. Tal substituiçao devera
ser comunicada com antecedencia, apresentando documentos comprobatorios ao setor responsavel
do Orgao Gerenciador.
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5.7 - Fornecer, sempre que solicitado, os esclarecimentos e as informações requeridas. Além disso,
deve permitir e facilitar a fiscalização do fornecimento.
5.8 - Manter endereço e contatos (telefônico e de e-mail) atualizados.
5.9 – O fornecedor é responsável, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
5.10 - O fornecedor será responsável pela qualidade dos materiais, inclusive com obediência à
legislação pertinente em vigor.
5.11 - O fornecedor deverá substituir as marcas que forem descontinuadas.
CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
6.1 - O PROMITENTE FORNECEDOR declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas
as despesas incidentes sobre a compra de material, inclusive frete, não cabendo quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
6.2 - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto, que o
PROMITENTE FORNECEDOR acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos não incidentes sobre a compra contratada, tais valores serão imediatamente
excluídos, com o reembolso do valor porventura pago ao PROMITENTE FORNECEDOR.
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO
7.1 - O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste Termo, serão
feitos pela servidora Magaly do Carmo Alves Rodrigues, indicada pela Prefeitura Municipal de
Brumado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições
e disposições deste Termo, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer
eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.
7.2 - Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares,
duvidosos ou omissos neste Termo, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relaciona direta ou indiretamente com o objeto, garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla
defesa.
7.3 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva do
PROMITENTE FORNECEDOR, no que concerne à execução do Termo e do Contrato e as implicações
próximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do
Contratante.
7.4 - O PROMITENTE FORNECEDOR deve permitir e oferecer condições para a mais completa
fiscalização do Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso à fiscalização do
107/115

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

fornecimento referentes ao objeto contratado, bem como atendendo as observações e exigências
apresentadas pela fiscalização.
7.5 - Ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados do PROMITENTE
FORNECEDOR, cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo por sua exclusiva conta quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
7.6 - Recusar os produtos que não tenham sido entregues de acordo com as condições especificadas
neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA - CONTRATO
8.1 - Para cada fornecimento será assinado um contrato entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o
titular da unidade compradora.
8.1.1 - O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas
previstas no art. 62 da Lei nº 8.666/93.
8.2 - O PROMITENTE FORNECEDOR poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar do envio da convocação via Diário Oficial do município ou e-mail.
8.3 - O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato
implicará na aplicação das sanções previstas neste edital.
CLÁUSULA NONA – FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
9.1 – A entrega dos produtos, dispostos em cestas conforme especificado no Termo de
Referência, deverá ser efetuada no local indicado no item 20.1 deste instrumento, com validade
dos produtos não inferior a 12 (doze) meses, em até 24 (vinte e quatro) do recebimento do
pedido, mediante conferencia obrigatoria pelo setor tecnico da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania.
9.2 - A Nota Fiscal devera conter a descriçao de cada material, o(s) lote(s) e data de validade de
cada material a ser entregue, se houver.
9.3 - Qualquer divergência entre os materiais entregues deverá ser solucionada em até 72 (setenta
e duas) horas.
9.4 - A Nota Fiscal de fornecimento devera ser emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas no “item 4” do Termo de Referencia do Edital.
9.5 - O fornecimento dos produtos sera efetuado mediante Nota de Empenho, e deverao ser
entregues em outro local de conveniencia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Cidadania.
CLÁUSULA DÉCIMA – REVISÃO DE PREÇOS
10.1 - Os preços registrados poderão ser revisados nos termos do art. 17 do Decreto Municipal n.º
5.088, de 31 de outubro de 2018.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
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11.1 – Ao LICITANTE que incidir nas hipoteses abaixo relacionadas, serao aplicadas as
sançoes abaixo descritas, graduadas conforme a gravidade da infraçao, sem prejuízo de sançoes
civis e criminais, apos o previo processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditorio.
11.1.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições
estabelecidas para a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
11.2 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitatorio, mediante ajuste, combinaçao ou
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatorio, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassa-lo;
c) afastar licitante, por meio de violencia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) desistir de licitar, em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaraçao ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a
atualizaçao cadastral ou a participaçao no procedimento licitatorio;
f) recusar-se, injustificadamente, apos ser considerado adjudicatario, em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçao,
exceto quanto aos licitantes convocados na contrataçao de instituiçao brasileira, que detenha
inquestionavel reputaçao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a
relaçao entre o objeto do contrato e a finalidade precípua da instituiçao, inadmitindo o trespasse da
execuçao do objeto contratual a terceiros, que nao aceitarem a contrataçao nas mesmas condiçoes
propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preço;
g) cometer fraude fiscal.
11.3 - Constitui ilícito administrativo a pratica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificaçao ou vantagem, inclusive
prorrogaçao contratual, durante a execuçao do contrato celebrado com o Poder Publico, sem
autorizaçao em lei, no ato convocatorio da licitaçao ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaçao de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaçoes ou prorrogaçoes
contratuais;
c) ensejar a sua contrataçao pela Administraçao, no prazo de vigencia da suspensao do
direito de licitar ou contratar com a Administraçao ou da declaraçao de inidoneidade;
d) incorrer em inexecuçao de contrato;
e) fraudar, em prejuízo da Administraçao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente
os preços; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem
diverso do contratado; alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.
f) frustrar, injustificadamente, licitaçao instaurada pela Administraçao;
g) cometer fraude fiscal.
11.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipoteses elencadas no item 11.2 e 11.3,
respectivamente, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
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b) Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
d) Multa de 40% (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.5 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será
advertida, devendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.6 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará
ensejo à aplicação de outra(s) penalidade(s).
11.7 - A advertência quando não seguida de justificativa ou seguida de justificativa não
aceita pela Administração, dará ensejo à aplicação de uma ou mais das penalidades previstas da
letra “b” a letra “d” do item 11.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato.
11.8 - A multa prevista na letra “b” poderá ser aplicada acumulada com uma das
penalidades previstas nas letras “c” e “d” todas do item 11.4.
11.9 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da infração, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato, sem prejuízo de sançoes civis e criminais cabíveis.
11.10 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Entidade
Participante.
11.11 - As multas serão calculadas pelo valor total do Termo de Compromisso.
11.12 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.13 - A Administração Pública se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições pactuadas.
11.14 - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas alíneas
“f” e “g” do item 11.2 e nas alíneas “a”, “c”, “e” e “f” do item 11.3.
11.15 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
nos ilícitos previstos nas alíneas “a” a “e” do item 11.2 e nas alíneas “b”, e “d” do item 11.3.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CANCELAMENTO
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12.1 - O Registro de Preços podera ser cancelado pelo Município quando:
a) o fornecedor descumprir as exigencias do edital que deu origem ao Registro de Preços;
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administraçao
Municipal;
c) em qualquer das hipoteses de inexecuçao total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento firmado;
d) os preços registrados apresentarem variaçoes superiores aos praticados no mercado e o
fornecedor se recusar a adequa-los na forma prevista na clausula 9 deste Termo;
e) houver razoes de interesse publico, devidamente justificado.
12.2 - O Registro de Preços podera ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando, mediante
solicitaçao por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias do Edital e seus
Anexos que deram origem ao Registro de Preços.
12.2.1 - A solicitaçao de que trata o item acima devera ser formulada com antecedencia mínima de
30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa previa sem prejuízo de aplicaçoes de sançoes previstas no
Edital e na legislaçao vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara
dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste Termo de Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Brumado-BA, _____ de _______________ de _____.
___________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

___________________________________
FORNECEDOR/PROMITENTE

TESTEMUNHAS:
1. _____________________________
CPF/MF:
RG:

2. ______________________________
CPF/MF:
RG:
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, a Empresa...................,
inscrita no CNPJ n º ......., por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a)................, portador(a)
da Carteira de Identidade nº .............. e CPF nº ..........................., DECLARA, para fins de habilitação no
Pregão Presencial Nº ......., sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
(Obs.: Assinalar um dos campos abaixo)
( ) MICROEMPRESA e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.
3º da Lei complementar nº 123/06.
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

(Local), ........... de ................... de …… .

____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27-2021.

Declaramos para os devidos fins que, a empresa...................., CNPJ n° ................, com endereço na Rua
......................, na cidade de ..................., Estado ..............., nao possui socios ou administradores que sejam
servidores ou agentes políticos da Prefeitura Municipal de Brumado, bem como nao possui socio ou
administrador que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
ate o terceiro grau de agente político da Prefeitura Municipal de Brumado e dos agentes publicos
membros da comissao de licitaçao.

(Local), ........... de ................... de …… .
____________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa: Titular ou Socio Administrador)
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
À
Pregoeira da PMB
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27 -2021.
............(Identificação completa do representante da licitante)................, como representante
devidamente constituído de ..................(Identificação completa da licitante).................., doravante
denominado Licitante para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.
(Local), ........... de ................... de …… .
_____________________________________________________
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
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ANEXO XI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 27-2021.
VALIDADE: 12 (doze) MESES
Aos xxx dias do mes de xxxxx de dois mil e vinte e um, na sede da Prefeitura Municipal de Brumado,
situada a Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, a Exma. Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Cidadania, a Sra. Ednéia dos Santos Ataíde, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alteraçoes posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, o Decreto
Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 2006, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas
Leis Complementares nº 147/14 e nº 155/16, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013,
que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, Decreto
Municipal nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, que regulamenta as contrataçoes pelo Sistema de
Registro de Preços no município de Brumado/BA, e das demais legislaçoes pertinentes, em face da
classificaçao da proposta apresentada no Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 272021, por deliberaçao da pregoeira e Comissao de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e
homologada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Eduardo Lima Vasconcelos, RESOLVE Registrar Preços
para: Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos espaços do
CRAS Irmã Dulce, Yolanda Pires, Esther Trindade Serra, Casa do Bolsa Família - Cadastro
Único, CREAS Chico Xavier e Serviço de Acolhimento/Família Acolhedora – SERAFA, para
futuras contrataçoes, de acordo com a conveniencia e necessidade da administraçao publica
municipal, conforme especificaçoes e condiçoes constantes do Edital e seus anexos, que passa a
fazer parte desta, tendo sido classificada a Proposta Apresentada pela Empresa xxxxxxxx inscrita
no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxx, Nº xxxx, Bairro xxxx, Cidade de xxxxx,
Estado xxxxx, classificada conforme planilhas de preços abaixo, de acordo com o resultado obtido
na Ata do Pregao Presencial, observadas as condiçoes enunciadas nas Clausulas do Termo de
Compromisso, anexo a presente Ata.
(planilha)
Esse termo esta vinculado ao Edital do Pregao Presencial Para Registro de Preços Nº 27-2021,
autorizado no Processo Administrativo N.º 24/2021 (art. 55, XI).

____________________________________________
EDNÉIA DOS SANTOS ATAÍDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

__________________________________
Empresa
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