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CT-0197-17-FMS 

PL-0036-17PP-FMS 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ 
/BA E A EMPRESA VITAL FERNANDES 
TEIXEIRA JUNIOR-ME - FORNECIMENTO. 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Igaporã, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, situada na Praça Baco Pari, nº45 – Centro, 
CEP: 46.490-000 - Igaporã-Ba, neste ato representado pelo Senhor MÁRCIO FAGUNDES FERNANDES, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 972.586.605-34 e RG. n° 081.251.95-58, emitido pela SSP/BA, 
residente na Estr. Igaporã/Matina, KM01 – Bairro Alto da Varginha – Igaporã-Ba, legalmente investido e no 
exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE, e a Empresa VITAL FERNANDES TEIXEIRA 
JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob nº 02.303.679/0001-13, Inscrição Estadual nº 048.842.022, situado na 
Rua 7 setembro, Nº 17, Centro, Igaporã-Ba, representada por seu sócio (proprietário) Vital Fernandes 
Teixeira Junior, brasileiro, comerciante, portadora do RG: 05.802.235-07 e CPF(MF) 615.423.005-25, 
doravante denominada apenas CONTRATADO, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº. 0036/2017, para Registro de Preços, do(s) Processo(s) Administrativo(s) nº. 0184/2017, 
resolvem celebrar o presente Contrato para FORNECIMENTO, que se regerá pelas Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e pela Lei nº 123/2006, mediante as cláusulas e condições a 
seguir ajustadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 

 
1.1 - O presente instrumento contratual decorre da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, da Licitação Pregão 
Presencial Para Registro de Preços nº 0036/2017, homologada em 03/11/2017 do tipo Menor Preço por 
Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto 
Municipal nº041 de 17/01/2017, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.  
 
1.2 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Presencial para Registro de preços nº 
0036/2017, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.  
 
1.3 - Integram o presente Contrato, o respectivo Processo Administrativo nº 0184/2017. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, 
hortifrúti e frios para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município, em atendimento ao 
Fundo Municipal de Saúde de Igaporã – Bahia, cujas especificações e quantidades encontram-se 
detalhadas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

§ 1°. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões 
na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes. 
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§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não 
se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada: 

 

Unidade Gestora Projeto/Atividade 
Elemento de 

despesa 
Fonte 

02.05 – Fundo Municipal de 
Saúde 

20.70 – Gestão das 
Ações Municipais de 
Saúde 

3.3.90.30.00.00 – 
Material de 
Consumo 

02 – Recursos Próprio 

02.05 – Fundo Municipal de 
Saúde 

22.89 – Gestão de 
Outros Programas do 
Fundo a Fundo 

3.3.90.30.00.00 – 
Material de 
Consumo 

14-Sus 

02.05 – Fundo Municipal de 
Saúde 

22.90 – Programa do 
Caps 

3.3.90.30.00.00 – 
Material de 
Consumo 

14-Sus 

02.05 – Fundo Municipal de 
Saúde 

21.92 – Manutenção 
do SAMU 

3.3.90.30.00.00 – 
Material de 
Consumo 

14-Sus 

02.05 – Fundo Municipal de 
Saúde 

20.68 – Incentivo ao 
Programa Saúde 
Familiar 

3.3.90.30.00.00 – 
Material de 
Consumo 

14-Sus 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor total deste contrato é de R$ 28.078,24 (vinte e oito mil e setenta e oito reais e vinte e quatro 
centavos), a serem pagos de acordo com o fornecimento do objeto e atestado pela autoridade 
responsável. 

§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável. 

§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta 
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta 
corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente 
atestada a entrega definitiva do objeto contratado. 

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que 
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor 
contratual.  

§ 5º - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização 
por parte da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA 

O prazo de vigência do presente contrato é até do dia 31/12/2017, contado a partir da sua assinatura. 

§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o 
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus para 
a Administração. 

§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos 
parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO E REAJUSTAMENTO 

O valor do contrato será fixo e irreajustável por ter vigência inferior a 12(doze) meses.  

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a: 

a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de 
expediente da Administração; 

b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente 
às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato; 

d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e/ou 
a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que 
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes 
de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por 
exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão 
ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução do contrato; 

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como 
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato; 

h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando 
à perfeita execução deste contrato; 

i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 

j) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 
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k) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do transporte dos bens; 

l) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de 
sua quantidade, preço unitário e valor total; 

m) Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na legislação 
pertinente; 

n) Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária; 

o) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados; 

p) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

q) Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração; 

r) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do contrato. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no 
máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato; 

c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial no prazo legal. 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE ENTREGA 

A forma de entrega é de aquisição parcelada, de acordo a solicitação da contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do 
material com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo 
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93. 

§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de entrega em desacordo com 
as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato. 

§ 3º - O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite 
estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) 
membros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

A licitante vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da execução 
integral do contrato.  

§1º. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à 
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.  

§2º. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato que 
vierem a acarretar prejuízos ao Município de Igaporã/BA, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil 
por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

§3º. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 

III. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV. 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 a licitante 
ressarcir o Município de Igaporã/BA, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 

§4º. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado. 

§5º. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, 
além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais 
sanções previstas em lei. 

§6º. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 
cada dia subsequente ao trigésimo. 
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§7º. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas na lei. 

§ 8º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda 
desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida 
garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada 
o valor de qualquer multa porventura imposta. 

§ 9º. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§ 10. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2º.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no 
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta 
do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo 
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou 
compensação de créditos, sempre que possível. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

§ 3º.  O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou 
em parte. 
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§ 4º.  Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis 
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições do Direito Privado. 

§ 5º.  O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução 
do entrega do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa 
do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE. 

§ 6º.  Após o 10º (décimo) dia de paralisação do entrega do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá 
optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o 
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período 
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

§ 7º.  O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na 
Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 As partes elegem o Foro da cidade de Igaporã/BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 

Igaporã-BA, 03 de novembro de 2017. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ 
CNPJ: 10.421.872/0001-87 

Márcio Fagundes Fernandes 
CPF: 972.586.605-34 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VITAL FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR-ME 
CNPJ: 02.303.679/0001-13 

VITAL FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR 
RESPONSÁVEL 
CONTRATADO 

 

Testemunha 
CPF: ___________________________ 

 Testemunha 
CPF: ________________________ 
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ANEXO ÚNICO 

 

Contrato de Fornecimento -0197-17-FMS 

                                                                           PL-0036-17PP-FMS 

 

ITEM 
QUAN

T. 
ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA 

VALOR 
UNIT. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1 34 

ABACAXI, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com 
ausência de mofo, umidade, 
machucaduras, sujidades, parasitas e 
larvas.  

UND 
IN 

NATURA 
2,50 

85,00 
 
 
 
 
 

3 86 
AÇAFRÃO, embalagem de 100g – 
boa qualidade 

PCTS 
IN 

NATURA 
1,50 129,00 

4 338 

ACHOCOLATADO EM PÓ, 
achocolatado em pó, a base de 
cacau, instantâneo, homogêneo, 
com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, isento de sujidades e 
parasitas, acondicionado em 
embalagem própria, de 200g, com 
fechamento a vácuo, constando na 
embalagem identificação do 
produto, informações nutricionais e 
prazo de validade. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

PCTS VILMA 2,75 929,50 

6 26 
ADOÇANTE, adoçante liquido 
dietético, de 

FRAS ASSICRIN 1,99 51,74 

8 58 ALHO ARGENTINO, embalado. KG 
IN 

NATURA 
14,40 835,20 

10 502 

ARROZ BRANCO, Agulhinha, tipo 1, 
beneficiado, polido, com no mínimo 
90% de grãos inteiros, com umidade 
permitida em lei, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de 
sujidades e parasitas, acondicionado 
em embalagem própria, de 01kg, 
constando na embalagem 
identificação do produto, 
informações nutricionais e prazo de 

KG D.ALICE 2,79 1.400,58 
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validade. 

13 82 
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM – 
embalagem de 500ML, 

VD DO CHEFE 9,99 818,36 

15 26 

BATATA DOCE, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com 
ausência de mofo, umidade, 
machucaduras, sujidades, parasitas e 
larvas. 

KG 
IN 

NATURA 
1,95 50,70 

16 82 

BATATA INGLESA, in natura de 
primeira qualidade, apresentando 
grau de maturação tal que lhe 
permita a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com 
ausência de mofo, umidade, 
machucaduras, sujidades, parasitas e 
larvas. 

KG 
IN 

NATURA 
2,10 172,20 

17 42 

BETERRABA, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com 
ausência de mofo, umidade, 
machucaduras, sujidades, parasitas e 
larvas. 

KG 
IN 

NATURA 
1,95 81,90 

19 672 

BISCOITO DOCE, Biscoito doce, tipo 
maizena, de boa qualidade, 
crocante, inteiro, acondicionado em 
embalagem de 400g, constando na 
embalagem identificação do 
produto, informações nutricionais e 
prazo de validade. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

PAC TUPI 3,1 2.083,20 

21 338 

BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL 
, contendo os seguintes ingredientes 
tipo farinha de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico ,gordura 
vegetal hidrogenada ,açúcar 
invertido ,farelo de trigo, glucose de 
milho , gergelim, sal, extrato de 
malte, soro de leite, melhoradores 
de farinha e aromatizante.0% 
gordura (embalem de 360g) 

PAC MARILAN 4,92 1.662,96 

24 12 
CALDO DE GALINHA, 114g com 12 
Cubos 

CX MAGI 2,95 35,40 
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29 336 

CEBOLA BRANCA, branca, com casca 
protetora, orgânica, in natura, 
consistência firme, casca lisa, sem 
manchas e brotos, sem rupturas ou 
defeitos, de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de mofo, 
umidade, machucaduras, sujidades, 
parasitas e larvas. 

KG 
IN 

NATURA 
1,90 638,40 

31 10 

CEREAL INFANTIL (SABOR ARROZ E 
AVEIA), contendo farinha de arroz 
ou farinha de aveia, açúcar, amido, 
sais minerais, vitaminas, de boa 
qualidade embalagem de 100g 

PCTS 
IN 

NATURA 
3,99 39,90 

33 82 
CHUCHU, in natura de primeira 
qualidade, 

KG 
IN 

NATURA 
2,50 205,00 

35 

22 
 
 
 
 

COENTRO SEMENTE VERDE, in 
natura de primeira qualidade, 
apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. 

PCTS 
IN 

NATURA 
1,50 33,00 

38 52 COMINHO, seco, moído, embalado PCTS 
IN 

NATURA 
1,27 66,04 

49 338 

FEIJÃO CATADOR, feijão de corda, 
tipo 1, novo , constituídos de grãos 
inteiros, com umidade permitida em 
lei, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, isento de sujidades e 
parasitas, acondicionado em 
embalagem própria, de 1 kg. 

KG D.ALICE 3,97 1.341,86 

51 52 
FERMENTO QUÍMICO, embalagem 
de 100g 

UND FERMIX 1,50 78,00 

54 338 

GELATINA EM PÓ (sabores: goiaba, 
morango, uva, abacaxi, limão, 
maracujá, laranja), Ingredientes: 
açúcar, gelatina em pó, acidulante, 
ácido fumárico, regulador de acidez, 
citrato de sódio, aromatizante e 
corantes artificiais, tartrazina e 
amarelo crepúsculo. Acondicionado 
em embalagem própria, de 35g, 
constando na embalagem 
identificação do produto, 
informações nutricionais e prazo de 
validade. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega. 

UND. SOL 0,89 300,82 
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56 1002 

IOGURTE, Iogurte tipo 
“chupetinha”com adição de polpa de 
frutas, obtido de leite pasteurizado, 
com consistência cremosa ou firme, 
acondicionado em embalagem com 
120g, constando na embalagem a  
dentificação do produto, 
procedência, informação nutricional, 
numero de lote, prazo de validade, 
temperatura desejável, quantidade 
do produto, numero de registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIDOAS 
e carimbo de inspeção do SIF. Prazo 
de validade Maximo de 45 dias. 

EMB BAHIA 0,50 501,00 

58 88 LEITE CONDENSADO, 395g Lata LATA GLORIA 2,98 262,24 

62 

1670 
 
 
 
 
 
 

LEITE IN NATURA, leite pasteurizado, 
acondicionado em embalagem 
própria de 01 litro. O produto deverá 
atender as especificações técnicas 
do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de 
produtos de origem animal. 
Apresentar cor, sabor e cheiro 
próprio. Validade mínima de 4 dias a 
partir da data de entrega. 

Litro 
IN 

NATURA 
2,49 4.158,30 

63 26 

LIMÃO TAITI, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 
IN 

NATURA 
1,99 51,74 

67 98 MAIONESE, embalagem sachê 200g. UND ARISCO 1,65 161,70 

69 

98 
 
 
 

MANDIOCA, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 
IN 

NATURA 
1,50 147,00 

70 62 

MANGA. in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
 

KG 
IN 

NATURA 
2,90 179,80 

71 62 

MARACUJÁ, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 

KG 
IN 

NATURA 
2,90 179,80 
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adequadas para o consumo. 

72 162 

MARGARINA, de boa qualidade, 
produto que se apresenta sob forma 
de emulsão contendo 
obrigatoriamente os ingredientes 
óleos e/ou gorduras comestíveis e 
água, devendo conter no mínimo 
65% de lipídios. Acondicionada em 
pote limpo, resistente, atóxico, que 
garanta a integridade do produto até 
o consumo, contendo 500g de peso 
líquido. Constando na embalagem a 

POTE DELICIA 4,20 680,40 

74 30 

MELÃO AMARELO, in natura de 
primeira qualidade, apresentando 
grau de maturação tal que lhe 
permita a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
 

UND 
IN 

NATURA 
3,39 101,70 

75 162 

MILHO PARA CANJICA, branco, tipo 
1, constituídos de grãos inteiros, 
com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, isento de sujidades e 
parasitas, acondicionado em 
embalagem própria, de 500g, 
constando na embalagem 
identificação do produto, 
informações nutricionais e prazo de 
validade. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega. 

PACOTE D.ALICE 1,89 306,18 

76 36 

MILHO PARA PIPOCA, tipo 1, 
constituídos de grãos inteiros, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 
isento de sujidades e parasitas, 
acondicionado em embalagem 
própria, de 500g, constando na 
embalagem identificação do 
produto, informações nutricionais e 
prazo de validade. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

PACOTE D.ALICE 1,79 64,44 

77 162 

MILHO VERDE EM CONSERVA, grãos 
inteiros, com tamanho e forma 
regulares, sem aditivos químicos 
conservado em agua e sal, livre de 
fermentação . Constando na 
embalagem identificação do 
produto, informações nutricionais e 
prazo de validade.(Embalagens tetra 
park – com peso 

UNID FUGINI 1,29 208,98 

79 22 MOLHO DE PIMENTA, embalagem PCT GOTA 1,59 34,98 
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150G 

81 22 ORÉGANO, embalagem 10g. PCT 
IN 

NATURA 
0,95 20,90 

84 

62 
 
 
 
 

PEPINO, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
 

KG 
IN 

NATURA 
1,15 71,30 

85 62 

PIMENTÃO, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação. 
 

KG 
IN 

NATURA 
1,65 102,30 

86 670 

POLPA DE FRUTAS polpa de fruta, 
natural, sabores: goiaba, manga, 
caju, abacaxi, acerola, cajá, umbu. 
Acondicionada em embalagem 
plástica de 1kg. Embalagem com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade .o 
produto deverá ter registro no 
ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde 
 

KG 
IN 

NATURA 
6,90 4.623,00 

90 162 

SAL, refinado de mesa, iodado, 
cloreto de sódio extraído de fontes 
naturais, recristalizado, 
acondicionado em embalagem 
própria, de 1kg, constando na 
embalagem identificação do 
produto, informações nutricionais e 
prazo de validade. prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

KG GAIVOTA 0,65 105,30 

91 98 

SALSICHA, de primeira qualidade, 
resfriada, aspecto: próprio da 
espécie, não amolecida nem 
pegajosa, cor: própria da espécie, 
sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas, odor; próprio. Deve 
apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substância contaminante 
que possa alterar os aspectos 
normais do produto ou qualquer 
aparato que venha encobrir 
possíveis alterações. Embalagem 
plástica, resistente. Constando na 
embalagem identificação do 

KG AVINA 5,46 535,08 
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produto, informações nutricionais e 
prazo de validade. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 
 

92 838 

SARDINHA ENLATADA, sardinhas ao 
próprio suco com óleo comestível, 
preparada com pescado fresco, 
limpo, eviscerado, cozido, imersa em 
óleo comestível. Ingredientes: 
sardinhas, água de constituição (ao 
próprio suco), óleo comestível e sal. 
Embalagem: em lata com 
revestimento interno apropriado, 
vedada, isento de ferrugens e 
substâncias nocivas, com peso 
líquido de 125g. Na embalagem deve 
conter as seguintes informações: 
identificação da empresa, peso, data 
de validade, carimbo de inspeção 
estadual ou federal. Devendo 
apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações 
nutricionais e o prazo de validade. 
 

LATA 
NAUTIQU

E 
2,98 2.497,24 

94 172 

SUCO DE ACEROLA, preparado 
liquido de frutas com 30% de polpa 
de fruta, sabor de acerola,  
fermentado, não alcoólico, 
acondicionado em embalagem 
própria, de 500ml, constando na 
embalagem  identificação do 
produto, informações nutricionais e 
prazo de validade. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

GARRAF
A 

IN 
NATURA 

5,9 593,40 

95 168 

SUCO DE CAJU, preparado liquido de 
frutas com 30% de polpa de fruta, 
sabor de caju,  fermentado, não 
alcoólico, acondicionado em 
embalagem própria, de 500ml, 
constando na embalagem  
identificação do produto, 
informações nutricionais e prazo de 
validade. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega. 

GARRAF
A 

PALMEIR
A 

2,95 495,60 

97 170 

SUCO DE LARANJA, preparado 
liquido de frutas com 30% de polpa 
de fruta, sabor de laranja,  
fermentado, não alcoólico, 
acondicionado em embalagem 

GARRAF
A 

IN 
NATURA 

3,95 671,50 
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própria, de 500ml, constando na 
embalagem  identificação do 
produto, informações nutricionais e 
prazo de validade. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 
 

98 96 
EMPERO ALHO E SAL, embalagem 
300g. 

PCTS 
 IN 

NATURA 
2,20 211,20 

100 62 

TOMATE, in natura de primeira 
qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 
IN 

NATURA 
1,20 74,40 

VALOR TOTAL (VINTE E OITO MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO 
CENTAVOS) 

R$                       
28.078,24  

 

 


