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DECRETO MUNICIPAL Nº 058/2021
“Regulamenta o Artigo 18 da Lei nº.
902/2015, em vista dos Termos do
Credenciamento nº. 001/2021, e dá
outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município de Ibirapitanga e no
Artigo 18 da Lei municipal nº. 902/2015; e,
CONSIDERANDO os termos dos itens 1.6. e 9.10 do Edital nº. 47/2021 do
Credenciamento nº. 001/2021,
DECRETA:
Art. 1º - Para efeito de execução do Programa Bolsa Família Municipal, no Município
de Ibirapitanga, nos termos da Lei nº. 902/2015, visando definir os produtos previstos
no seu artigo 3º., assim como regulamentar seus respectivos preços, fica estabelecido
os itens descritos nos Anexos I e II do presente Decreto.
Art. 2º - Visando instruir o processo de Credenciamento nº. 001/2021, em especial, o
que dispõem os seus itens 1.6 e 9.10, fica estabelecido que os valores/preços a serem
praticados pelos Credenciados para fornecimento dos produtos previstos no artigo
anterior serão àqueles atribuídos à cada item na forma descrita nos Anexos I e II deste
Decreto.
Parágrafo Único – Fica consignado que os valores referenciais mencionados no
Caput do presente Artigo decorreram de pesquisas de mercado e correspondem à
média de 03 (três) cotações realizadas pelo Setor de Compras do Município no
mercado afeto.
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, em 15 de outubro de
2021.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito
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ANEXO I
GÊNERO ALIMENTÍCIO
Item

1

Unidade

Kg

Quantidade

Especificação

01

ABACAXI espécie pérola, sem coroa. Maduro, frutos de
tamanho médio, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos. Pesando exatamente por unidade
entre 1 a 1,5kg

2

Kg

01

3

Embalage
m 400 g

01

4

Kg

01

5

Embalage
m 100 ml

01

ABOBORA de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera obedecer a
Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica
vigente da ANVISA
ACHOCOLATADO EM PO, a base de acucar, cacau em
po, lecitina de soja e aromatizantes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o produto, nao deverá
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. Embalagem com 400 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido e atender as Normas e/ou
Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.
ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de
sacarose, aparencia homogenea, livre de sujidades,
parasitos e larvas, cor branca. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e
da Comissao Nacional de Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo 01 kg,
contendo no minimo, nome e CNPJ do fabricante, nome
e tipo do produto, numero do lote, data de fabricacao e
data ou prazo de validade.
ADOCANTE, dietetico, liquido, tipo artificial, contendo
sacarina e ciclamato, acondicionado em recipiente
contendo 100 ml. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo no minimo, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, numero do lote, data de
fabricacao e data ou prazo de validade.

Preço
Preço
Preço
Unitário Unitário Unitário
cotação cotação cotação
1
2
3

Média

4,90

2,99

4,30

4,06

2,50

1,99

2,35

2,28

5,80

4,99

6,20

5,66

3,75

3,99

3,95

3,90

2,49

3,99

2,49

2,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - PMI
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – Ibirapitanga-BA, CEP: 45.500-000 – www.ibirapitanga.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JN5NUENAWYOIHEVL994HJA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
18 de Outubro de 2021
4 - Ano - Nº 2788

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

Secretaria da Administração
CNPJ:13.846.753/0001-64
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro
CEP: 45.500-000 – Ibirapitanga -BA – E-mail:admgovernodopovo.ct@gmail.com

6

Galão 20 l

01

7

Kg

01

8

Kg

01

9

Kg

01

10

Kg

01

11

Embalage
m 250 ml

01

AGUA MINERAL, natural, acondicionada em garrafao
retornavel, capacidade de 20 litros, lacrado com tampa
plastica descartavel, sem vazamentos, com lacre plastico
de seguranca e rotulo intactos. O produto devera atender
a RDC nº 173/2006 do Ministerio da Saude/ANVISA
Devera conter no rotulo data de engarrafamento, prazo
de validade, nome da fonte, nome da empresa
engarrafadora o seu CNPJ e o nº do registro no
Ministerio da Saude. Na entrega da água, o prazo de
validade nao devera ser inferior a 1(um) mes da data do
seu engarrafamento. O garrafao, retornavel, para agua
mineral, devera ser fabricado em plastico resistente, sem
manchas, sem odor, sem furos ou microfuros, sem
fissuras, sem amasso, devendo estar em conformidade
com a norma ABNT vigente no que diz respeito a
"Requisitos e Metodos de Ensaios". Devera constar no
fundo do garrafao sua data de fabricacao, prazo de
validade que nao devera ser superior a 3 (tres) anos,
marca e nº do CNPJ do fabricante e o nº do registro da
embalagem no Ministerio da Saude. Na entrega, o
garrafao devera estar com no maximo 2 (dois) anos de
uso em relacao a sua data de fabricacao. A tampa
devera estar em conformidade com a norma ABNT
vigente no que diz respeito a "Requisitos e Metodos de
Ensaios".
ALFACE, lisa, fresca, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
material terroso e unidade externa anormal, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
ALHO de primeira, sem a restia. Embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto devera obedecer a
Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica
vigente da ANVISA.
APRESUNTADO,
Apresentação
Defumado,
Características adicionais, em fatia fina de
aproximadamente 15g, cor característica, temperatura
conservação 0 a 4''C, prazo de validade 90 dias.
ARROZ , classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo
1 kg, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as
Normas e Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.
AZEITE DE OLIVA, puro, sem colesterol. Embalagem
com 250 ml, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou resolucoes
vigentes da Anvisa/MS. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. O produto devera ser registrado no
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

10,00

8,00

9,80

9,27

3,50

3,99

3,00

3,50

20,00

16,00

21,00

19,00

18,00

15,99

28,00

20,66

5,49

4,85

5,45

5,26

13,99

18,99

14,50

15,83
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12

13

Embalage
m 500 g

Kg

3,48

4,99

14,80

7,76

28,00

29,90

26,00

27,97

4,50

3,99

4,30

4,26

2,99

3,10

2,40

2,83

2,50

2,99

2,19

2,56

01

BISCOITO tipo Cream Cracker, acondicionado em
embalagem contendo 400 g, Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislacao vigente no Anvisa/MS
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricacao e data ou prazo de validade.

3,95

3,79

3,69

3,81

01

BISCOITO tipo Maizena. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. Embalagem dupla, contendo 400 g, com
dados de identificacao do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.

4,99

3,79

4,57

4,45

01

01

14

Kg

01

15

Kg

01

16

17

18

Kg

Embalage
m 400 g

Embalage
m 400 gg

AZEITONA VERDE, em conserva. Embalagem contendo
no minimo 500 g, com identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo a
Resolucao 13/77 da Comissao Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos - CNNPA.

01

BACON suíno, salgado, acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico transparente, validade do
produto nao podera ser inferior a 3 meses, contados a
partir da data de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com a legislacao vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes; Rotulagem
contendo no minimo, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, numero do lote, data de fabricacao e
data ou prazo de validade.
BATATA DO REINO, inglesa, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao em
condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolucao 12/78 da CNNPA
BATATA DOCE, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA
BETERRABA de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.
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19

20

Embalage
m 250 g

Embalage
m 30 g

01

01

21

Kg

01

22

Kg

01

23

Kg

01

CAFE torrado e moído descafeinado. Embalagem a
vacuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com selo
de pureza da Associacao Brasileira da Industria do Cafe ABIC. O produto devera ter registro no Ministerio da
Saude e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da
Saude e a Resolucao 12/78 da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA. Embalagem
contendo data de fabricacao e prazo de validade.
CANELA, em po. Embalagem, contendo no minimo 30 g,
com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo a Resolucao 12/78
da Comissao Nacional de Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.
CARNE bovina, chã de dentro, resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC transparente ou saco
plastico transparente, validade do produto nao podera
ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no minimo, peso liquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE BOVINA, charqueada, dianteiro. Acondicionado
em filme de PVC transparente ou saco plastico
transparente, validade do produto nao podera ser inferior
a 3 meses, contados a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade.
CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, congelado,
acondicionado em filme de PVC transparente ou saco
plastico transparente. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade.

6,78

4,99

6,90

6,22

3,80

1,00

3,19

2,66

37,00

34,99

36,00

36,00

39,00

35,99

37,80

37,60

11,00

12,99

10,80

11,60
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24

Kg

01

25

Kg

01

26

27

28

Maço

Kg

Kg

01

01

01

CARNE BOVINA, do sol, contra-file. Acondicionado em
filme de PVC transparente ou saco plastico transparente,
validade do produto nao podera ser superior a 3 dias,
contados a partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as normas e/ou
legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade.
CEBOLA de primeira, branca, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera obedecer a
Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica
vigente da ANVISA.

37,00

34,99

36,80

36,26

2,49

2,99

2,49

2,66

CEBOLINHA de primeira, molho, apresentando grau de
evolucao completo do tamanho, aroma e cor propria.
Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.

2,50

1,99

2,00

2,16

CENOURA de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. O produto devera obedecer a
Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica
vigente da ANVISA.

2,99

2,99

3,20

3,06

1,79

1,99

1,79

1,86

3,50

1,99

3,90

3,13

3,00

2,99

2,90

2,96

2,00

1,99

2,50

2,16

CHUCHU de primeira, apresentando grau de maturacao
tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes adequadas para o
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.

29

Embalage
m 100 g

01

COCO RALADO, sem acucar. Embalagem: pacote de
100 g, com identificacao do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido, de acordo com a
Resolucao 12/78 da CNNPA e RDC 84/2000.

30

Embalage
m 400 g

01

COCO SECO, apresentação inteiro, aplicação culinária
em geral, características adicionais primeira qualidade
com cerca de 400 g

31

Molho

01

COENTRO de primeira, em molho, apresentando grau de
evolucao completo do tamanho, aroma e cor propria.
Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA
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32

Embalage
m 100 g

33

Embalage
m 50 g

01

COLORIFICO, alimenticio, a base de urucum, cor
alaranjada, acondicionado em pacote com 100 gramas,
validade do produto nao podera ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as normas e/ou
legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, declaracao
com o teor de sal adicionado, numero do lote, data de
fabricacao e data ou prazo de validade.

1,95

1,10

1,80

1,62

01

COMINHO EM PÓ. Embalagem com minimo 50 g e
maximo 60 g, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.

3,89

1,30

3,80

3,00

COUVE-FLOR de primeira, in natura, apresentando grau
de evolucao completo do tamanho, aroma e cor propria.
Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA

3,99

1,99

3,99

3,32

2,99

1,99

2,95

2,64

2,95

2,50

2,80

2,75

3,79

1,40

3,95

3,05

4,50

3,20

4,00

3,90

3,99

3,99

4,30

4,09

6,99

4,99

6,78

6,25

34

Maço

01

35

Embalage
m 200

01

36

Embalage
m 200 g

01

37

Embalege
m 350 g

01

38

Kg

01

39

Embalege
m 500 g

01

40

Kg

01

CREME DE LEITE, tradicional. Embalagem: com 200 g,
com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto
devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude.
ERVILHA EM CONSERVA, reidratadas. Embalagem
com 200 g, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de alidade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resolucoes vigentes da
Anvisa/MS.
EXTRATO DE TOMATE, concentrado. Embalagem com
350 g, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resolucoes da Anvisa/MS.
FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina,
tipo 1. Na data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricacao do lote, impressa na embalagem. Embalagem
contendo 01 Kg, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Norma e/ou Resolucoes vigentes da
Anvisa/MS.
FARINHA DE TAPIOCA, natural. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. Embalagem com 500 g, com identificacao
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo com as Normas e Resolucoes
vigentes da Anvisa/MS
FARINHA, de trigo, especial. Embalagem com 01 Kg,
com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou resolicoes vigentes da Anvisa/MS.
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41

Kg

01

42

Embalage
m 125 g

01

FEIJAO CARIOQUINHA, tipo 1. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. Embalagem com 01 kg, com identificacao
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou Resolucoes
vigentes da Anvisa/MS.
FERMENTO BIOLOGICO seco. Elaboração de produtos
de panificação/massas, pó, melhorador.

43

Embalage
m 200 g

01

FERMENTO QUIMICO, aplicação elaboração produtos
panificação/massas, apresentação pó.

44

Embalage
m 500 g

01

45

Litro

01

46

Kg

01

47

Embalage
m 400 g

01

48

Embalege
m 395 g

01

FLOCO DE MILHO, pre-cozido. Embalagem com 500 g,
com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.
IOGURTE, natural, sabores variados, rico em nutrientes.
Embalagem com no minimo 1.000 ml, com indicacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo
de validade, de acordo com a Resolucao 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter registro no Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da saude.
LARANJA pera, de primeira, in natura, com grau de
maturacao que permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para
o consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.
LEITE EM PO, integral, pasteurizado, sem soro e sem
amido, acondicionado em embalagem contendo 400 g.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referência, a data de
fabricacao do lote, impressa na embalagem. O produto
estar em conformidade com as normas vigentes da
ANVISA/MS e Ministerio da Agricultura Rotulagem
contendo no minimo, registro no Ministerio da Agricultura,
peso liquido, nome e CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricacao, data ou prazo de validade e a
expressao "Nao contem gluten."
LEITE CONDENSADO, tradicional. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. Embalagem com 395 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resolucoes da Anvisa/MS.

7,49

7,99

7,80

7,76

2,40

1,10

2,50

2,00

2,99

2,99

3,20

3,06

1,99

2,10

1,80

1,96

6,49

5,99

6,20

6,23

2,99

0,50

3,50

2,33

14,99

3,99

6,99

8,66

5,49

4,90

5,40

5,26
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49

Embalem
500 ml

01

LEITE DE COCO, tradicional. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. Embalagem com 500 ml, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.

4,00

1,99

3,80

3,26

5,49

5,00

5,10

5,20

50

Litro

01

LEITE DE VACA, liquido, integral, pasteurizado, longa
vida, rico em calcio, sem soro e sem amido,
acondicionado em embalagem tetra pak contendo 01
litro. Na data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricacao do lote, impressa na embalagem. O produto
estar em conformidade com as normas vigentes da
ANVISA/MS e Ministerio da Agricultura Rotulagem
contendo no minimo, registro no Ministerio da Agricultura,
peso liquido, nome e CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricacao, data ou prazo de validade e a
expressao "Nao contem gluten."

51

Kg

01

LINGUIÇA CALABRESA, características adicionais fina,
mista

26,00

23,90

26,80

25,57

01

LINGUIÇA SUÍNA, calabresa, acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco plastico transparente, validade
do produto nao podera ser superior a 3 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O produto devera estar
em conformidade com as normas e/ou legislacao vigente
da ANVISA/MS inclusive apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, numero do lote, data de
fabricacao e data ou prazo de validade.

20,00

12,99

27,00

20,00

27,00

21,90

28,00

25,63

4,99

6,99

4,80

5,59

52

Kg

53

Kg

01

54

Kg

01

LINGUIÇA SUINA, calabresa, defumada, especial,
acondicionado em filme de PVC transparente ou saco
plastico transparente, validade do produto nao podera
ser superior a 3 meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
minimo, nome do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, numero do lote, data de fabricacao e data ou
prazo de validade.
MAÇÂ de primeira, in natura, vermelha, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao em
condicoes adequadas para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao
Tecnica vigente da ANVISA.
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55

Embalage
m 500 g

01

56

Ambalege
m 250 g

01

57

Kg

01

58

Embalem
500 gl

01

59

Kg

01

60

Embalage
m 500 g

01

MACARRÃO tipo espaguete, a base de farinha, com
ovos, minimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g de proteina,
230,4 Kcal/ 960 Kj, com ausencia de larvas, parasitas ou
sujidades, acondicionado em embalagem contendo 500
g, validade do produto nao podera ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua entrega.
Rotulagem contendo no minimo, nome e peso liquido do
produto, nome e CNPJ do fabricante, numero do lote,
data de fabricacao e data ou prazo de validade
MAIONESE, tradicional, acondicionado em embalagem
contendo 250 g, validade do produto nao podera ser
inferior a 6 meses, contados a partir da data da entrega.
O produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislacao vigente da CNNPA. Rotulagem contendo,
no minimo, ingredientes do produto, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, numero do lote, data de fabricacao,
data ou prazo de validade e a expressao "Não contem
gluten".
MANGA de primeira, in natura, com grau de maturacao
que permita suportar a manipulacao, o transporte e a
conservacao e, condicoes adequadas para o consumo,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto
devera estar em conformidade com as normas e/ou
legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.
MANTEIGA com sal, de primeira, acondicionado em
embalagem contendo 500 g, Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. O produto deve ser registrado junto ao
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricacao e data ou prazo de validade.
MARACUJÁ amarelo, de primeira, in natura, com grau
de maturacao que permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para
o consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.
MARGARINA, vegetal, lipidios totais maximo de 95%,
acondicionado em embalagem contendo 500g, validade
do produto nao podera ser inferior a 3 meses, contados a
partir da data de sua entrega. O produto deve ser
registrado junto ao Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude. Rotulagem contendo no minimo, o
teor de lipidios totais, peso liquido, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, numero do lote, data de
fabricacao e data ou prazo de validade.

3,59

2,99

3,20

3,26

1,75

1,99

1,79

1,84

2,99

3,99

2,95

3,31

17,99

17,99

16,90

17,63

4,50

5,99

4,80

5,10

5,79

5,10

5,20

5,36
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61

62

Embalage
m 500 g

Embalage
m 500 g

01

MASSA DE SOPA, a base de farinha de trigo, com ovos.
Embalagem com 500 g, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Norma e/ou Resolucoes
vigentes da Anvisa/MS.

2,99

2,99

3,89

3,29

01

MASSA PARA LASANHA, a base de farinha de trigo.
Embalagem contendo 500 g, com identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a Resolucao RDC 93/2000 Anvisa.

5,75

4,99

5,97

5,57

1,39

9,90

1,79

4,36

3,50

2,99

3,00

3,16

MELANCIA, espécie redonda, aplicação alimentar. tipo
redonda, graúda, com peso unitário maior que 07kg,
coloração verde intenso na área externa e vermelha em
seu interior, de forma uniformes. Consumo Imediato e em
escala, no decorrer da semana no máximo 5 (cinco) dias
antes do vencimento. Características: Produto
selecionado com polpa firme e intacta, devendo ser
maduro e entre maduro, sem danos físicos oriundos do
manuseio e transporte.
MELÂO amarelo, de primeira, in natura, com grau de
maturacao que permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para
o consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O
produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

63

Unidade

01

64

Unidade

01

65

Embalage
m 500 g

01

MILHO DE PIPOCA, tipo 1, tipo grupo duro, tipo classe
amarela

4,49

2,99

4,95

4,14

66

Embalage
m 200 g

01

MILHO EM CONSERVA, grãos de milho verde, cozido,
alimentação humana, Caixa com 24 x 200g

2,99

2,99

2,85

2,94

67

Embalage
m 450 g

01

MISTURA ALIMENTICIA, ingredientes farinha de trigo,
açúcar refinado, glúten natural, sabores variados,
aplicação bolo

4,99

4,99

6,50

5,49

68

Embalage
m 340 g

01

1,95

1,99

1,95

1,96

69

Litro

01

8,99

9,50

8,50

9,00

70

Dúzia

01

6,00

6,00

6,20

6,07

MOLHO TOMATE, ingrediente básico tomate,
apresentação em pò(mistura/preparo), aplicação
alimentação de pessoal.
ÓLEO, comestivel, vegetal, de soja, refinado, sem
colesterol, acondicionado em embalagem contendo 900
ml, validade do produto nao podera ser inferior a 6
meses, contados a partir da data de sua entrega. O
produto deve estar de acordo com as Normas e
Resolucoes da ANVISA. Rotulagem contendo, no
minimo, nome e peso liquido do produto, nome e CNPJ
do fabricante, numero do lote, data do envase e data ou
prazo de validade.
OVO, tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo
12 unidades, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido
minimo de 720 g e de acordo com Normas e/ou
Resolucoes vigentes da Anvisa/MS ou Ministerio da
Agricultura.
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71

72

73

Unidade

Kg

Kg

0,50

0,39

0,46

25,00

24,99

26,00

25,33

27,99

29,90

28,60

28,83

1,99

1,99

1,79

1,92

4,89

3,99

4,18

4,35

01

POLPA DE FRUTA, natural, sabores variados, pacote
com no minimo 01 kg. Embalagem com identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a Resolucao 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter registro no Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

6,90

7,50

6,90

7,10

01

PROTEÍNA DE SOJA, texturizada, cor clara, minima de
52% de concentracao de proteina, acondicionada em
embalagem de 500 g, validade do produto nao poder ser
inferior a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega. Rotulagem contendo, no minimo, registro no
MS, nome e composicao do produto, peso liquido, nome
e CNPJ do fabricante, data de fabricacao e data ou prazo
de validade.

4,49

3,99

4,50

4,33

01

01

74

Kg

01

75

Kg

01

76

77

Kg

Embalage
m 500 g

PÃO, (sal, leite, milho, doce), ausencia de sujidades,
parasitas e larvas. O produto deve estar de acordo com
as Normas e Resolucoes do Ministerio da Agricultura.

0,50

01

PEIXE CORVINA, em posta, congelada, acondicionado
em saco plastico transparente, validade do produto nao
podera ser inferior a 12 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade.
PEIXE MERLUZA, em file, congelada, acondicionado em
saco plastico transparente Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou prazo de validade.
PEPINO, in natura, com grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e,
condicoes adequadas para o consumo, ausencia de
sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislacao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos - CNNPA.
PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.
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78

79

80

Kg

Embalage
m 100 g

Kg

01

01

01

81

Embalage
m2L

01

82

Kg

01

83

Kg

01

84

Kg

01

85

86

Kg

Kg

01

01

QUEIJO MUSSARELA,fatiado, embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto devera ter registro no
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude
QUEIJO RALADO, tipo parmesao, tradicional.
Embalagem: pacote com no minimo 100 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e registro no Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da Saude.
QUIABO de primeira, in natura, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao em condicoes adequadas
para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA
REFRIGERANTE, acondicionada em embalagem
PET,contendo 2 l, vários sabores, validade do produto
nao podera ser inferior a 12 meses, contada a partir da
data da entrega. Rotulagem contendo nome e CNPJ do
fabricante, numero do registro no Ministerio da
Agricultura, nome ou marca do produto, identificacao do
lote e data ou prazo de validade.
REPOLHO de primeira, apresentando grau de maturacao
tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes adequadas para o
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.
SAL refinado, iodado, indicado para consumo humano,
acondicionado em embalagem contendo 1 Kg, validade
do produto nao podera ser inferior a 12 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O produto devera estar
em conformidade com as normas e/ou legislacao vigente
da ANVISA/MS e registro junto ao Ministerio da Saude
e/ou Agricultura; Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaracao com o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de fabricacao e data ou prazo de
validade.
SALSICHA de carne de boi, para hot dog
TOMATE de primeira, apresentando grau de maturacao
tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte
e a conservacao em condicoes adequadas para o
consumo. O produto devera obedecer a Legislacao
Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente da
ANVISA.
UVA Itálica Nacional, de primeira, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos,
oriundos do manuseio e transporte.
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Embalage
m 500 ml

VINAGRE de vinho tinto. Embalagem com 500 ml, com
dados de identificacao do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resolucoes da Anvisa/MS.

01

TOTAL

2,49

1,99

2,48

2,32

690,68

635,47

704,54

676,90

ANEXO II
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Item

Unidade

Quantidade

01

Litro

01

02

Litro

01

03

Embalagem
800 ml

01

04

Embalagem
90 g

01

05

Litro

01

06

Unidade

01

Especificação
ÁGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de
sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p.
Embalagem plastica contendo 01 litro. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco,
quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote,
prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que
apresentam a saude e seguranca dos consumidores,
normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricacao ou lote impresso na embalagem.
ÁLCOOL, absoluto com 70% de pureza. Embalagem:
frasco com 1000 ml, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo
de validade.
ÁLCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, fragancia
agradavel, para assepsia das maos. Embalagem com no
minimo 800 ml cada, com dados do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude.
CREME DENTAL com flúor, contendo 900 a 1500 ppm
de flúor disponível, estável e reativo, que não escorra
fora da embalagem e não endureça na ponta do tubo.
Embalagem em tubos ou bisnagas com 90 gramas,
providos de tampa plástica que permita o controle de
escape do produto e com vedação perfeita, trazendo
externamente os dados de identificação dos
componentes, procedênciaa, número de lote, validade,
número de registro no Ministério de Saúde e selo de
aprovação da A.B.O.
DESINFETANTE, gel pinho, multiuso, liquido, com acao
germicida e bactericida, para limpeza, uso geral.
Embalagem contendo 1litro,
DESODORIZADOR
SANITÁRIO,
composição
paradicloro benzeno-99, essência eucalipto, aspecto
físico tablete sólido..

Preço
Preço
Preço
Unitário Unitário Unitário
cotação cotação cotação
1
2
3

Média

1,49

1,99

1,79

1,76

8,99

7,99

8,70

8,56

14,99

6,99

14,90

12,29

2,99

2,99

2,85

2,94

3,90

4,99

3,49

4,13

1,79

1,99

1,79

1,86
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07

Unidade

01

08

Unidade

01

09

Unidade

01

10

Embalagem

01

11

Pacote

01

12

Pacote

01

13

Unidade

01

14

Pacote

01

15

Pacote

01

DETERGENTE líquido para lavar louças, concentrado e
neutro, biodegradável.
ESCOVA, para limpeza, com cerdas em nylon, base em
madeira, dimensoes minimas 12 cm x 6 cm x 1cm.
Rotulagem contendo; no minimo; dimensões, nome ou
marca do fabricante
ESPONJA DUPLA-FACE, para limpeza de superfícies e
utensílios em geral
ESPONJA, para limpeza, em la de aco carbono
abrasivo. Embalagem com 08 pacote, peso liquido
minimo de 50 g. Rotulagem contendo; no minimo;
quantidade, peso, data de fabricacao e validade do
produto; nome ou marca e CNPJ do fabricante.
FÓSFORO, contendo no minimo 40 palitos. Embalagem:
pacote com 10 caixas. - Material com o selo do
INMETRO.
GUARDANAPO, de papel, folha simples, com 4 dobras,
na cor branca, dimensoes minimas de 18 x 22 cm, em
papel nao reciclado, isento de contaminantes,
absorvente, com 100% fibra celulosica virgem, sem odor
e com textura com relevo sensivel ao tato (gofrado).
Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados do
fabricante.
PANO, de chão, tipo saco, 100% algodao, alvejado,
bordas com acabamento em overlock, dimensoes 70 x
50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%. Etiqueta
com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.
PAPEL, higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com
dimensoes 10cm (largura) x 30m (comprimento) com
tolerancia de ate +/- 2% (dois por cento), fabricado com
100% fibra celulosicas virgem, nao reciclado, isento de
particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou
outras substancias nocivas a saude, apresentando
textura com relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado
(com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorcao,
soluvel em agua, sem odor. Embalagem 4 rolos, com
peso minimo de 700 gramas, podendo variar -2% do
peso. As seguintes informacoes deverao ser impressas
pelo fabricante diretamente na embalagem que o produto
esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante, nome do
produto, data de fabricacao, numero do lote,
composicao, peso, endereco e telefone de contato,
normas vigentes e registros nos orgaos competentes.
Todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil). Criterios
de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por
cheiro, tato e medicao. Deverao ser considerados para
efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa,
pacotes ou sacos.
SABÃO EM BARRA, multi-uso, para limpeza em geral,
biodegradavel. Embalagem: pacote contendo 5 unidades
de 200 g, totalizando 1 kg, com nome dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, registro ou notificacao na
Anvisa/Ministerio da Saude.
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1,99
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0,50
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16

Embalagem
500g

01

17

Embalagem
125 g

01

18

Unidade

01

19

Unidade

01

SABÃO EM PÓ, com tensoativo biodegradavel,
contendo na composicao agua, corante e branqueador
optico. Embalagem: caixa com 500 g. O produto devera
estar acondicionado em embalagem com as seguintes
informacoes, impressas exclusivamente pelo fabricante:
nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de
fabricacao e validade, numero do lote, composicao,
peso, endereco e telefone de contato, registro do
responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso
do produto, normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao informada.
SABONETE EM BARRA, suave, com registro na
ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização,
embalagem de 125g
VASSOURA, cerdas em nylon reforcado, base
retangular em polipropileno largura 400 mm, cabo em
aluminio, comprimento 1400 mm, pordendo ter variacao
dimensional de +/- 5%, com sistema de rosca universal.
VASSOURA, cerdas em piacava, base redonda em
madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em
madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de
+/- 5%.
TOTAL

3,78

4,99

3,69

4,15

1,49

0,80

1,95

1,41

11,75

8,50

11,00

10,42

7,80

8,20

6,90

7,63

86,94

77,27

84,67
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