
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

CONTRATO N° 048/2020

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O

MUNICÍPIO DE ILHÉUS, INSCRITO NO CNPJ N°
13;672.597/0001-62 E A EMPRESA
SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI, INSCRITA
NO CNPJ n®12.982.763/0001-64.

j  '

1' '
O MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, pessoa jurídiqa de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o n° 13.672.597/0001-62, com sede na Av. Bfasil, n° 90, Bairro da Conquista, Ilhéus/BA, CEP;
45.650-290, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, MARIO ALEXANDRE CORRÊA ÜB SOUSA, brasilèiro, residente e domiciliado no
Condomínio Aldeia Atlântida, n.° 179, bairro Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus/BA, CEP: 45.655-
901, portador do RG n°. 04713484 31 SSP/BA e CPF n°. 843.090.834-04. doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI, CNPJ n°
12.982.763/0001-64, localizada Rua Mario Augusto Teixeira de Freitas, 2^. Centro - São
Francisco do Conde/BA, CEP: 93.900-000, tel (71) 99962-5484, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, $r ÉRICK MACHADO FILGUEIRAS, portador da
Carteira de Habilitação n.°: 01651622424, CPF: 683.345:325-04, vencedora e adjudicatária do
Pregão Eletrônico n° 001/2020, celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes . ■

Cláusula Primeira - Do Objeto j

1.1. O presente contrato tem por ojpjeto aj.aquisição de gêneros alimentícios destinados à
utilização na alimentação escolar da rede municipal de ensino do Município de Ilhéus-Bahia, de
acordo com as especificações e detalhaméntos do Termo de Referência (Anexo I), que
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento.

Cláusula Segunda - Pressupostos Jurídicos e Administrativos

2.1.0 presente Contrato decorre do procedimento administrativo n° 20400/2019, na
modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2020,' do dia 12/03/2020, julgado em 12/03/2020 e
homologado em 24/04/2020, regido pelas disposições da Lei n° 8.666/93 e modificações
posteriores. í' '

j

Cláusula Terceira - Da Vincuiaçãó

3.1. Os termos do presente Contrato deverão: ser cumpridos fielmente pelas partes, de acordo
com as condições avençadas no Edital do Pregão acima referenciado, na proposta vencedora
e com o disposto na legislação aplicável.

i

Cláusula Quarta - Dos Preços . i

4.1. O valor da presente contratação é dç R$ 2.591.170,00 (dois milhões, quinhentos e
noventa e um mil e cento e setenta reais), conforme descriminado em anexo, o qual foi ofertado
na proposta de preços da empresa vencedora, estando nele inclj^ídos todos impostos e demais
encargos incidentes. ;

Cláusula Quinta - Da Vigência
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5.1.0 presente Contrato terá vigência até 31/12/2020, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57| inciso II, da Lei ri° 8.666/1993.

Cláusula Sexta - Do prazo de Execução

6.1. A execução do objetos, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco da contratada e será
procedida de acordo com as necessidades da contratante e o prazo de execução do objeto
através de Ordem de Serviço/Fornecimento. "

Cláusula Sétima - Das Condições de Prestação de Serviço e Pagamento

7.1. O objeto deste Edital deverá ser realizados em conformidade com a Ordem de
Serviços/Fornecimento emitida pelo Município;désde que compatível com a proposta ofertada e
as especificações contidas no Termo de Referência, nos termos constantes da Ordem de
Serviço/Fornecimento. ;
7.2. Sem prejuízo de outras condições de prestação do objeto que estejam previstas na Ordem
de Serviço/Fornecimento ou em outro instrurr^nto equivalente, sde modo expresso ou de modo
implícito como decorrência das especificações, a execução; do objeto, quando solicitada,
ocorrerá por integral conta e risco do Contratado e observará as necessidades do contratante
que fixará outras condições que se façam impóriosas.

7.3. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da{s) nota(s) fiscal
(is) / fatura(s), acompanhadas da respectiva medição do objeto executado e, mediante a
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, por meio de
depósito na conta corrente bancária ôm norne do Contratado, indicada pelo mesmo na sua
proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade gestora do Contratante,
atestando a execução satisfatória do serviço correspondente e observadas as demais
exigências a seguir indicadas: : ;

7.3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) note(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de pagamento
será contado a partir da(s) correspondentes(s) régularização(ões);

7.3.2. Se o término do prazo para pagamento Ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante,
o pagamento deverá ser efetuado no primeiro Oia útil subsequente:

7.3.3. O faturamento deverá ocorrer atravé? de nota(s) fiscal (is) / fatura(s), sob pena de
inadmissão do serviço. L

7.3.4. Para receber seus créditos o çontratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado ad contratado casò os documentos necessários
estejam com prazo de validade venci,do, bem cpmo se houver pendência de liquidação de
qualquer obrigação que lhe foi imposta, em \/irtude de penalidade ou inadinnplência, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento dé preços ou de correção monetária.

7.5. A ausência da documentação exigida irriplipará no não pagamento do serviço, ficando o
contratante, isento de qualquer ônus adicional:por tal medida.

7.6. Todos os encargos sociais, trabalhistas efiçcais, insálubridade, taxas e emolumentos que
recaírem sobre o objeto da presente contratação, correrão por conta do contratado, estando
ainda incluídos em seu preço, todos os custoe diretos e indiretos e quaisquer outras despesas
incidentes sobre o objeto que vier a ser contratado.

7.7. Nenhum outro pagamento será devido pelo contratante ao contratado, seja a que título for,
nem direta, nem indiretamente, sendo certó que ò Contratado é a único responsável pelo
cumprimento de todas as obrigações legais e. regulamentares que se produzirem na execução
do contrato. í

l/ÍM'
Contrato n5 048/2020



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

i

7.8. Caso haja aplicação de multa, o valor-será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Município em favor do contratado. Caso o mèsmo seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessário.

7.9. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação do objeto contratado.

Cláusula Oitava - Do Recebimento ;

8.1. Os recebimentos provisório e definitivo sérão realizados na forma do artigo 73, inciso I da
Lei n° 8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demais condições previstas em
procedimento interno para o recebimento do o|Djeto. ?

i
Cláusula Nona - Das Obrigações da Contra^áda

9.1. A contratada se obriga, além das dispdsições Contidas neste Contrato e no Termo de
Referência a:

"t

9.1.1. A contratada obriga-se a manter, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas ná licitação, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteração que:possa comprometer a manutenção do Contrato.

9.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da
contratada não importará, de forma alguma; em alteração do Contrato, podendo o contratante
exercer seus direitos a qualquer tempo.

9.1.3. A contratada é responsável pelo pagamento de todos os encargos, ações, ônus ou
débitos trabalhistas, tributários, previdençiárips, fiscais, administrativos, comerciais, cíveis e
penais decorrentes da execução do Contrato e quaisquer outras contribuições que sejam
exigidas para a prestação do serviço. ''

9.1.4. A contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da
legislação trabalhista, previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a
danos a terceiros. !

9.1.5. A inadimplência da contratada com réferência a todos os encargos, ações, ônus ou
débitos decorrentes do Contrato não transferem ao contratante a responsabilidade por seu
pagamento. •.

9.1.6. A contratada obrigar-se-á a desenvolvér o objeto deste 'Çontrato sempre em regime de
entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do
fiel cumprimento do Contrato.

9.1.7. Independente da fiscalização do contríatante, a contratada será responsável por toda
execução do objeto, com supervisão do contratante.

9.1.8. Cabe á contratada permitir e facilitar à fiscalização, erri qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

9.1.9. A contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao contratante ou a
terceiros, decorrentes da execução do objeto, independente de dqlo ou culpa, isentando o
contratante de todas as responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto.

9.1.10. Obriga-se a contratada a manter,, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

9.1.11. É responsabilidade da contratada o fpmecimento de mater) lis, equipamentos e mão-de-
obra necessários para a perfeita execução do objeto.

Contrato ns 048/2020 , . / '
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9.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais,! em conseqüência de fato a ela imputável e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, pori efeito legal, sejam impostas ao contratante:

9.1.13. É vedado à contratada: i

9.1.13.1. Contratar servidor pertencente ao-Quadro de Pessoal do contratante, durante a
vigência do Contrato;

9.1.13.2. Veicular publicidade acerca desta cqntratação. salvo se houver prévia autorização do
contratante;

9.1.18.3. Subcontratação total ou parcial do seu,objeto, associação do contratado com outrem,
cessão ou transferência, total ou parcial, be}n como a fusão,; cisão ou incorporação, sem a
autorização prévia do contratante. j

9.1.14. A qualidade e quantidade de cada itein deverão estar em acordo com o descrito neste
edital e no pedido entregue, para que sejá aceita, bem como as caixas onde estiverem
armazenados, em adequado estado de cons^váção e higiene; as marcas de cada item devem
ser respeitadas, devendo a substituição destas, solicitada ao setor de Alimentação Escolar,
anteriormente à data da entrega. GARANTIR A QUALIDADE DO OBJETO FORNECIDO.

9.1.15. Substituir imediatamente os produtos que Se apresentarem fora das especificações
técnicas, e, caso estejam em desacordo, oS; produtos serão devolvidos no ato da entrega e
será emitido no mesmo momento, Relatórip de Inconformidade/Devolução, que deve ser
assinado pelo entregador e pelo recebedor daTnercadoria, em (02) duas vias.

9.1.16. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa,
uniformizados (camisa, sapato, calça,: crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios
(uniforme limpos, higiene pessoal adequada,, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem
adornos e unhas aparadas), conformç boas práticas de fabricação/produção de alimentos
possuindo boa conduta e relacionamento no Ipçal de enífegà.

Cláusula Décima - Das Obrigações do Contratante

10.1. Fornecer à contratada as informações e a documentação técnica indispensáveis à
realização do objeto ora contratados;

10.2. Credenciar, por escrito, junto á contratada, um representante de seu próprio quadro ou
terceiro, que atuará como seu fiscal e único interlocutor para ps fins,previstos neste contrato;

10.3. Assegurar o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, aos locais de
realização do objeto, quando a hipótese assim exigir; -

10.4. Emitir a Ordem de Serviço para execução dos serviços pela contratada, que não poderá
iniciá-los, em nenhuma hipótese, antes de receber tal documento;

10.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentró da amplitude necessária à salvaguarda de seus
interesses, anotando em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

10.6. Notificar a contratada, imediatamente, sòbreifaltas e defeitos observados na execução do
Contrato;

10.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que
atendidas as formalidades previstas. ;

10.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou jDarcial dó ajuste.

10.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculacjos à execüljão do pri^enfe Termo de Contrato,

Contrato n^ 048/2020 /l/l 0^
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bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

4

Cláusula Décima Primeira - Das Alterações,

11.1. Este Contrato poderá sofrer alterações, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei n°
8.666/1993.

Cláusula Décima Segunda - Do Reajustaménto e Revisão

12.1. Caso o contrato ultrapassar 01 {um ano)J- em virtude de eventual prorrogação legalmente
prevista -, o mesmo contemplará os elementos consubstanciados no art. 40, XI, da Lei
8.666/1993. !' ̂
12.2. Em caso de revisão, este será realizado^jde acordo com as determinações contidas no art.
65 ss. da Lei 8.666/93. í

Cláusula Décima Terceira - Da Rescisão

13.1. A inexecução, total ou parcial, do.; contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências previstas na Lei Federal n. ° 8.666/1993 e n° 10.520/2002.

13.2. O contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas na Lei n. ° 8.666/1993.

13.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/1993, não
cabe à contratada o direito a qualquer indenização.

Cláusula Décima Quarta • Das Sanções Administrativas

14.1. A recüsa do adjudicatário em assinar ó contrato ou instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pelo Município, bem corno o atraso e a inexecução parcial ou total do
contrato caracterizam descumprimento,das obrigações assumidas e permitem a aplicação das
seguintes sanções: !

14.1.1. Advertência por escrito: i

14.1.2 Multa, nos seguintes termos: {

• 0,3% (três décimos por cento) por dia, até p trigésirno dia de atraso, sobre o valor do
serviço não realizado;

• 10% (dez por cento) sobre o valor dá nota de empenho ou do contrato, em caso de
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

f  ' t " I ■ ■ • . r

• 20% (vinte por cento) sobre o vàlqr do iserviçò não realizado," no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio
ao uso a que é destinado, ou diminuam-lfie o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas.

14.1.3. Suspensão temporária de participação; ém licitação e décoritratar com a Administração,
por até cinco anos; ;

14.1.4. Declaração de inidóneidáde para licitar e contratar com a Administração Pública, no
prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93.

14.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:

14.2.1. Não atendimento às especifidações técnicas relativas a bei^s prevista em contrato ou
instrumento equivalente;

Contrato n5 048/2020 ; ' /(//
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14.2.2. Retardamento imotivado de serviço ou; de suas parcelas;

14.2.3. Paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Municipal;

14.2.4. Prestação de serviços de baixa qualidade;

14.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas, na
forma da lei;

14.3.1. A multa será descontada da garantia^do contrato e/ou de pagamentos eventualmente
devidos pela futura CONTRATADA;

14.4. As sanções antes relacionadas também j^oderão ser aplicadas àquele que:

14.4.1. Deixar de apresentar documentação ekigida para o certame;
14.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;
14.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

14.4.4. Não mantiver a proposta;

14.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

14.4.6. Comportar-se de modo inidôneo;

14.4.7. Cometer fraude fiscal; ; .

14.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante aju^té, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do certame.

14.5. A aplicação das sanções obsen/ará o devido processo administrativo, respeitando-se a
ampla defesa e o contraditório.

14.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos Cadastros de
estilo. ■

Cláusula Décima Quinta • Da Fiscalização ;

15.1. O setor competente para autorizar e fiâcalizar o cumprimento do objeto desta licitação
será a Secretaria de Educação, observados òs artigos 73 a 76 da Lei Federal n- 8.666/93, e
será realizada pela Contratante no local, através de seus representantes, de forma a fazer
cumprir, rigorosamente os prazos e condições do presente Termo de Referência e da
proposta, podendo, o mesmo delegar tal função a um servidor pertencente à referida
secretaria.

15.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou a
terceiros, todos os trabalhos registrados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização
da Contratante, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

15.3. O órgão gestor far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou impedimento
deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes.

15.4. À Fiscalização compete: o acompanhámento e controle da execução do objeto, as
avaliações e medições, até sua conclusão, obsen/adas todas as condições expressas nos
documentos que compõem o contrato.

15.5. Toda troca de informações e correspondências entre a Contratante e a Contratada, bem
como todas, as instruções da Fiscalização a Contratada, devem ser por escrito, cabendo o seu
registro em documento específico.

15.6. Todos os expedientes escritos da Çontráfada, após seu registro, perão encaminhados ao
órgão gestor, para decisão, acompanhados dé parecer da Fiscálizaçãc

Contrato n9 048/2020 • !][ l
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15.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da Contratante, resolver as
dúvidas e as questões expostas pela Contratada, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.

15.8. Qualquer erro ou imperícia na execuçãp, constatada pela Fiscalização ou pela própria
contratada, obriga esta, à sua conta e risco, à correção e nova execução.

15.9. A inobservância ou desobediência às inistruções e ordens da Fiscalização importará na
aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento do serviço, e no desconto
das faturas das despesas a que a Contratada tenha dado causa, por ação ou omissão.

Cláusula Décima Sétima - Da Subcontratação
\

17.1. A contratada não poderá ceder ou subèòntratar o objeto deste contrato.

Cláusula Décima Oitava - Da Dotação Orçámentária

18.1. As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias, tendo em vista as diversas derpandas deste Município:

Unidade Orçamentária: 08001 - Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Projeto/Atividade: 2035 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material dê Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Própnos.

Unidade Orçamentária: 08001 - Secretaria MuWicipal de Educação e Esporte
Projeto/Atividade: 2035 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 15 - FNDE.

Cláusula Décima Nona - Da Publicação i

19.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no Diário
Oficial do município, sendo esta de responsabilidade do contratante.

Cláusula Vigésima - Das Disposições FInalé

20.1. Aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que
for pertinente. ,

Cláusula Vigésima Primeira - Do Foro

21.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus-Bahia para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios decorrentes deste Contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que
possa ser. ; ,

21.2. E por estarem ajustadas, firmam este Contrato em 3 (três) vias, de igual teor,
juntamente^om as testemunhas que também,a assinam.

Ilhéus/BA, 27.de abril de 202Q

(1/1/1.0

município de ilhéus SUPEimUT/RE COMERCIAL EIRELI

MARIO ALEXANDRE CORRÊA ' €R CK MACHADO FILGUEIRAS
DE SOUSA

PREFEITO

CONTRATADO
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ANEXO I

CONTRATO N° 048/2020

SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME

RUA MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, 2^, CENTRO
SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA, CEP: 93.900-000
TEL. (71) 99962-5484 |
CNPJ: 12.982.763/0001-64

LOTE 1: SECOS/ESTOCÁVfelS (LINHA NÃO PERECÍVEL)

ITEM ESPECIFICAÇÃO

ACHOCOLATADO

EM PÓ
INSTANTÂNEO -
composto por cacau
em pó, açúcar e
lecitina de soja.

EMBALAGEM

Embalagem
industrial de 400 g,
em sacos plásticos
atóxicos,
instantâneo, com
registro no MS, data
de fabricação com
prazo de validade e
número de lote

aparente, constando
no rótulo declaração
ou certificação dg
tipo do produto, serri
sódio e sem

gorduras. Nãò
contêm glúten.

UND

Un

QTD

40.00

O

MARC

A

ITALAC

R$UNI
T

R$ 3,60

R$ TOTAL

R$ 144.000,00

ACHOCOLATADO

EM PÓ
INSTANTÂNEO
DIET-produto obtido
do cacau,
enriquecido com
vitaminas e minerais,
sem adição de
açúcar ou aspartame
(zero açúcar / zero
lactose) - utilizado
por crianças com
intolerâncias e/ou
diabetes).

Embalagem de 210
g, feito de material
específico, em
perfeito estado de
conservação,
vedado, cohtendò
informação
nutricional e prazo
de validade legíveí,
devendo conter

registros obrigatórios
nos ministérios

competentes.

Validade mínima dè
6 meses da entrega

Un 300
LOWÇU
CAR

R$
19,50

R$ 5.850,00

AÇÚCAR CRISTAL Embalagem primária 10.00 AGRO R$ 2,94 R$ 29.400,00

Contrato ns 048/2020



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MÜNICIPAL DE ILHÉUS

- Açúcar em forma
cristalizada, de grãos
uniformes e

transparentes.

de 1 kg em
polietileno,
transparente, incolor,
termosselado,
contendo dados de

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, de acordo
com as Normas e/oü
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

O VALE

ADOÇANTE
DIETÉTICO EM PÓ
-  específico para
dietas isentas de

açúcares (frutose,
sorbitol e manitol).
ingredientes
permitidos:
aspartame,
sucralose, stevisídeo.

Caixa contendo 50

sachês de 10 g cada.
Embalagem
individual contendo

externamente os

dados de

identificação e
procedência,
informação
nutridonal, número
de lote, quantidade
do produto, número
de registro no
ministério

competente.
Validade mínima de

6 meses da entrega.

Cx 50
ZERO

CAL
R$ 9,36 R$ 468,00

AMENDOIM

TORRADO SEM

PELE

(DESPELICULADO)
- sem casca, sem

sal, com odor e
sabor característicos.

Isento de: matéria

terrosa, parasitas,
larvas, material
estranho sem

umidade. Validade

mínima de 6 (seis)
meses, a contar da
data de entrega.

Acondicionado em

embalagem
resistente de

polietileno atóxico,
contendo 500 g (no
mínimo), com
identificação na
embalagem (rótulo):
valor nutridonal,
peso, fornecedor,
data de

fabricação/validade. •

Un 600

DA

COLONI

A

R$ 7,27 R$ 4.362,00

AMIDO DE MILHO

-tipo 1, sob a forma

Caixa de papelão
com embalagem

Un 500 R$ 2,69QUERO 1.345,00

Contrato ns 048/2020



de pó fino, cor
branca, sabor e odor
característicos,
fabricado a partir de
matérias primas sãs
e limpas.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

interna resistente,
em poiietiieno
atóxico, com peso
líquido mínimo de
200 g. Com
identificação na
embalagem (rótulo)
dos ingredientes,
valor nutricional,
peso, fornecedor,
data de fabricação è
validade. Isento de:

matéria terrosa,
parasitas, larvas,
material estranho

sem umidade,
fermentação ou
ranço. Validade
mínima de 12 (doze)
meses, a contar da
data de entrega.

ARROZ BRANCO

LONGO FINO - tipo
1, subgrupo polido,
classe longo fino,
agulha. Isento de
mofo, de odores
estranhos e de

substâncias nocivas.

Embalagem primária
de 1 kg em
poiietiieno,
transparente, incolor,
termosselado,
contendo dados de

identificação do ^ '
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade.

Kg 7.000 ELITE R$ 3,30 R$ 23.100,00

8

ARROZ INTEGRAL,
LONGO FINO -

polido, tipo 1,
constituído do grão
in natura, de safra
corrente, desprovido
de casca e/ou
tegumento,
apresentando bom
estado de

conservação, isento
de fermentação e
mofo, odores
estranhos e de

substâncias nocivas

Embalado em saco$

de poiietiieno
resistente,
hermeticamehte

fechados,
devidamente

rotulados no aspecto
qualitativo,
quantitativo,
constando prazo de
validade, marca e
demais dados

conforme as

disposições da
legislação vigente.

Kg 30
CORADI

NE
R$ 3,90 R$ 117,00

Contrato n? 048/2020
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11

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

a saúde.

ARROZ

PARBOILIZADO

DE 1^ - longo fino
polido tipo 1,
contendo no mínimo

de 90% de grãos
inteiros com no

máximo de 14% de

umidade e com valor

nutricional na porção
de 50g contendo no
mínimo de 37g de
carboidratos, 4g de
proteínas e O de
gorduras totais. Com
rendimento após o
cozimento de no

mínimo 2,5 vezes a
mais do peso antes
da cocção, grãos
íntegros e soltos
após cozimento.

Embalagem de 1 kg.

AVEIA EM FLOCOS

FINOS - limpa,
selecionada em

fíocos finos.

AZEITE DE DENDE

Embalagem de
polietileno de 1 kg,
com dados de

identificação dó
produto, marca dò
fabricante, data dê
fabricação, prazo de
validade, pesò
liquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Caixa de papelap
com embalagem
interna resistente,
em polietileno
atóxico, com peso
líquido mínimo ■ dê
200 g. Com
identificação na
embalagem (rótulo)
dos ingredientes,
valor nutricional,

peso, fornecedor,
data de fabricação e
validade. Isento de:

matéria terrosa,
parasitas, íarvas,
material estranho

sem umidade,
fermentação ou
ranço. Validade
mínima de 12 (doze)
meses, a contar da
data de entrega.

Kg
20.00

O

Embalagens de vidro

Un

Un

600

300

NAMOR

ADO
R$ 3,15 R$ 63.000,00

DULAR R$ 3,54

Contrato 048/2020

YAO m 5,81

R$ 2.124,00

R$ 1.743,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

OU em garrafa PET
de 500 ml. As

embalagens devem
conter externamente

os dados de

Identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
de produto. Validade
mínima de 6 meses a

partir da data de
entrega.

12

BEBIDA LACTEA

UHT, SABOR
CHOCOLATE - leite

pasteurizado, soro
de leite, chocolate
em pó ou cacau em
pó e açúcar. Admite
um a dois

conserva ntes.

Embalagem erfi
TETRA PAK de 1 L.

Com dados de

identificação dò
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/oü
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

20.00

O

IBITUR

UNA
R$ 5,00 R$ 100.000,00

13

14

BEBIDA LACTEA

UHT, SABOR
CHOCOLATE - leite

pasteurizado, soro
de leite, chocolate
em pó ou cacau em
pó e açúcar. Admite
um a dois

conservantes.

Embalagem em
TETRA PAK de 200

ml. Com dados de

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Un
50.00

O

IBITUR

UNA
R$ 1,08 R$ 54.000,00

BEBIDA LACTEA

ZERO LACTOSE

(VÁRIOS
SABORES)
compostos por soro
de leite e/ou soro de
leite em pó, leite
pasteurizado integral

Embalagem de no
mínimo 200 ml,
validade de até 50

dias a partir da data
de entrega.

Un 600 ITALAC R$ 2,50 R$ 1.500,00

Contrato ns 048/2020



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

e/ou leite em
Integral, açúcar.

po

15

16

17

BISCOITO DOCE,
TIPO MAISENA -

composição: farinha
de trigo, açúcar,
gordura vegetal
hidrogenada, amido
de milho.

Composição
aproximada em 100
g: proteína 8,5 g,
lipídios 9 g, hidrato
de carbono 74 g e
valor calórico 411

kcal.

Pacote padrão de
400 g. Embalados
em pacotes de
polietileno, com
dupla embalagem (3
em 1), impermeáveis
lacrados e na

embalagem
secundária contendo

os dados de ;

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
liquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Un 5000
ESTREL

A
R$ 3,50 R$ 17.500,00

BISCOITO DOCE,
TIPO MARIA - a

base de farinha de

trigo, amido de
milho, açúcar, sal,
gordura vegetal, leite
(ou soro) e outros
ingredientes, desde
que permitidos pela
legislação e
mencionados.

Aspecto: massa
torrada sem recheio

-  Cor: própria -
Odor: próprio
Sabor: próprio
Textura:

crocante/macia. ■

Pacote padrão de
400 g, com dados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, peso
liquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Un 5.000
ESTREL

A
R$ 3,50 R$ 17.500,00

BISCOITO DOCE

AMANTEIGADO -

sabores e

formatações
diversas, composição
básica farinha . de

trigo fortificada com
ferro e ácido fólico.

Embalagens de
polietileno mínimo dé
330 g, com dados de
identificação do
produto, marca dò
fabricante, prazo de
validade, pesò
liquido. Não

Un 4.000
MARILA

N
R$ 4,25 R$ 17.000,00

Contrato ns 048/2020



gordura vegetal,
açúcar Invertido, sal,
establllzante,
fermentos químicos
bicarbonato de

amônio e

bicarbonato de

sódio, acidulante
ácido láctico,
aromatizante e

melhorador de

farinha

matabissulfito de

sódio.

ESTADO pA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

permitido o uso de
corantes.

18

BISCOITO DE

COCO, TIPO
ROSQUINHA,
ZERO AÇÚCAR -
contendo em seus

Ingredientes farinha
de trigo Integral,
farinha de trigo
fortificada com ferro

e ácido fólico, óleos
vegetais (milho e ou
girassol e ou
algodão), milho
Integral em pó, fibra
natural solúvel em

pó, maltodextrina,
amido, coco ralado,
alfarroba em pó,
edulcorantes

naturais maltitol e

gllcosídeo de
esteviol, fermentos
fosfato monocálcico,
bicarbonato de

sódio, bicarbonato
de amônio,
emulsificante natural

lecitina de soja e
aromas.

Embalagem com no
mínimo 150 g.
Validade mínima de

6 meses, a partir da
data de entrega.

Un 100
JASMIN

E
R$ 5,27 R$ 527,00

19

BISCOITO TIPO

COOKIES COM

GOTÍCULAS DE
CHOCOLATE (SEM

Embalagem
Individual com no

mínimo 33 gramas
cada.

Un 300
GOOD

SOY
R$ 3,68 R$ 1.104,00

Contrato 048/2020
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUI^ICIPAL DE ILHÉUS

GLÚTEN E SEM

LACTOSE)
composto em seus
ingredientes por mix
de farinhas sem

glúten (farinha de
arroz, amido de
milho, farinha
integral de soja,
açúcar, chocolate
amargo em pedaços,
gordura de palma,
flocos de arroz e

soja, açúcar
mascavo, ovo em pó,
chia, quinoa,
emusificantes,
fermento e

conservantes. sem

adição de leite.

BISCOITO

SALGADO, TIPO
CREAM CRACKER -

Ingredientes: farinha
de trigo fortificada
com ferro e ácido

fólico (vit. B9),
açúcar, gordura
vegetal, sal refinado,
fermentos químicos
bicarbonato de

sódio. O biscoito

deverá ser fabricado

a partir de matérias
primas sãs e limpas,
isenta de matérias
terrosas, para sitos e
em perfeito estado
de conservação,
serão rejeitados
biscoitos mal

cozidos, queimados e
de caracteres

organolépticos
anormais, não
podendo apresentar
excesso de dureza e

Pacote padrão de
400 g. Embalados
em pacotes de
polietileno, com
dupla embalagem (3
em 1), impermeáveis
lacrados e na

embalagem
secundária contendo

os dados de

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
liquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigenteis
daANVISA/MS.

Un 7.000
ESTREL

A
R$ 3,48 R$ 24.360,00

Contrato 048/2020
14/1/1^
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22

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

nem se apresentar
quebradíço.
BISCOITO

SALGADO, TIPO
"CLUB SOCIAL" S/
RECHEIO - sabor

original, à base de
farinha de trigo
enriquecida com
ferro, ácido fólico e
vitaminas, gordura
vegetal hidrogenada,
açúcar, açúcar
invertido, sal
fermentes químicos
e  melhorador de

farinha.

BOLINHO, TIPO
PRONTO PARA O

CONSUMO - sabor

chocolate com

recheio de

chocolate.

Ingredientes: açúcar,
farinha de trigo
enriquecida com
ferro e ácido fólico,
ovo integral, gordura
vegetal, açúcar
invertido, glucose,
clara de ovo, cacau
em pó, amido
modificado, óleo de
milho, farinha de
soja integral,
carbonato de cálcio,
farinha de rosca, sal,
líquor de cacau,
vitaminas, fibra de
aveia, umectantes,
emulsificantes e

conservantes.

Embalagens plásticas
com peso líquido
mínimo de 144 g
(com 6 unidades dè
24 g cada).

Acondicionado em

embalagem
individual de 40g. As
embalagens devem
conter externamente

os dados de

identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
de produto. Validade
mínima de 6 meses a

partir da data de
entrega.

Un

Un

50.00

O

15.00

O

CLUB

SOCIAL

BAUDU

CCO

R$ 3,11

R$ 0,91

R$ 155.500,00

R$ 13.650,00

23

BOLINHO, TIPO
PRONTO PARA O

CONSUMO - sabor

baunilha com

recheio de

Acondicionado em

embalagem
individual de 40g. As
embalagens devem
conter externamente

Un
15.00

O

BAUDU

CCO
R$ 0,97 R$ 14.550,00

Contrato ns 048/2020

^0



morango.

Ingredientes: açúcar,
farinha de trigo
enriquecida com
ferro e ácido fólico,
ovo integral, gordura
vegetal, açúcar
invertido, glucose,
clara de ovo, cacau
em pó, amido
modificado, óleo de
milho, farinha de
soja integral,
carbonato de cálcio,
farinha de rosca, sal,
líquor de cacau,
vitaminas, fibra de
aveia, umectantes,
emulsificantes e

conserva ntes.

Recheio de morango
[açúcar, polpa de
morango, amido,
polpa de amora,
acidulante,
aromatizante,
conservador.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

deos dados

identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número
de lote, data de
validade, quantidade
de produto. Validade
mínima de 6 meses a

partir da data de
entrega.

24

25

CAFE EM PO - tipo
1, tradicional,
torrado e moído,
com certificado de

selo de pureza ABIC,
Isento de suj idades,
parasitas, larvas e
material estranho.

Validade mínima de

04 (quatro) meses a
contar da data de

entrega.

Acondicionado em

embalagem de
polietileno resistente,
atóxica, tipo
almofada ou à vácuo

contendo 250

gramas, certificado
com selo de pureza
ABIC, com
identificação na
embalagem (rótulo)
dos ingredientes,
peso, fornecedor,
data de fabricação,
lote e validade.

Un 5.000
MARAT

i

A
R$ 4,79 R$ 23.950,00

CAMARAO SECO

C/ CASCA
camarão aferventado

com água e sal,
seco. Isento de

A embalagem devérá
conter externamente

os dados dè

identificação e
procedência, peso.

Kg 80
MILMA

R

R$
38,90

R$ 3.112,00

Contrato ne 048/2020



sujidades, parasitas,
larvas e material

estranho.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

número do lote dé

fabricação e data de
validade.

26

CANELA EM CASCA

-  proveniente de
cascas sãs, limpas e
secas, em forma de
paus pequenos,

acondicionados em

saco de polietileno,
íntegro, atóxico
resistente, vedado
hermeticamente e

limpo.

A embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação e
procedência, número
do lote de

fabricação, data dè
validade, quantidade
do produto.

Kg 60
FILADE

LFIA

R$
30,60

R$ 1.836,00

27

CANELA EM PO -

proveniente de
cascas sãs, limpas e
secas, em pó,
acondicionados em

saco de polietileno,
íntegro, atóxico
resistente, vedado
hermeticamente e

limpo.

A embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação e
procedência, número
do lote de

fabricação, data de
validade, quantidade
do produto.

Kg 60
FILADE

LFIA

R$
18,00

R$ 1.080,00

28

CANJIQUINHA DE
MILHO (CÜRAU) -
fubá fino,
enriquecido com
ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura
vegetal, sal e
aromatizante.

Produto puro, com
condições higiênico-
sanitárias favoráveis

e com aprovação do
Ministério da

Agricultura e órgãos
competentes.

Embalagem com
peso líquido mínimo
de 200 g. Com dados
de identificação do
produto, marca
fabricante, data
fabricação, prazo de
validade, lote e de
acordo com as

Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

do

de
Un 1.500 YOKI R$ 2,97 R$ 4.455,00

29

CANJIQUINHA DE
MILHO (XERÉM) -
milho granulado
médio.

Embalagem primária
de 500 g em
polietileno,
transparente, incolor,
termosselado,
contendo dados de

identificação do

Un 2.000 SINHA R$ 2,32 R$ 4.640,00

Contrato ne 048/2020



30

31

32

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

COCO RALADO

ÚMIDO E
ADOÇADO
Ingredientes: Coco
ralado, açúcar, sal,
unnectante e

conservador. Teor de

Llpídio: mínimo 30%
e  Sacarose

adicionada: máximo
30%. Não contém
glúten.
—* - '"T"

COMINHO EM PO

COM PIMENTA DO

REINO - extraído da
semente da planta
Cuminum Cyminum.
Fabricado

condições
aprovadas
Vigilância

em

sanitárias

pela
Sanitária

com embalagem
transparente e sua
devida Identificação.
Sem a presença de
outras ervas.

produto, marca dó
fabricante, lote, data
de fabricação, prazo
de validade.

Embalagem de 1 kg.
Com dados de

Identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, pesò
líquido e de acordo
com as Normas e/ou.
Resoluções vigentes
da AnvIsa/MS.

Conter Identificação
do produto, marca
do fabricante, prazo
de validade e peso
líquido e de acordp
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

CRAVO-DA-INDIA

- com a maioria dos

botões íntegros.

Embalagem plástica
contendo

Identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade e pesò
líquido, em acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da AnvIsa/MS:

Kg 2.000

Kg

Kg

400

60

BOM

COCO

R$
23,14

MARAT

Á

FILADE

LFIA

R$
24,88

R$ 46.280,00

R$ 9.952,00

R$
39,00

R$ 2.340,00

33

ERVILHA EM

CONSERVA

Ingredientes: ervilha
e água.

Embalagem mínimo
de 200 g (peso
drenado). Com
dados de

Identificação do
produto, marca do

Un 2.500
BONAR

E
R$ 2,04 R$ 5.100,00

Contrato ns 048/2020



ESTADO ÒA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

34

EXTRATO DE

TOMATE

concentrado a base

de: tomate / açúcar
(máximo de 1%) /
sal (máximo de 5%
de cloreto de sódio),
isento de

fermentações.

Embalagem: mínimo
de 340 g, com dados
de identificação dò
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da Anvisa/MS.

Un
10.00

O
FUGINI R$ 2,51 R$ 25.100,00

35

FARINHA LACTEA

-  Farinha de trigo
enriquecida com
ferro e ácido fólico,
açúcar, leite em pó
integral, vitaminas e
minerais, sal e
aromatizantes.

Contém Glúten.

Embalagem mínima
de 210 g, ciados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, pesò
líquido, lote e de
acordo corri as

Normas ' e/ou
Resoluções vigentes
da Anvisa/MS.

Un 550
MARAT

Á
R$ 6,10 R$ 3.355,00

36

FARINHA DE

TAPIOCA - farinha

de tapioca
granulada, para
diluição em mingau.
Sem açúcar, em
embalagem
transparente.
Fabricada com

condições higiênico-
sanitárias

satisfatórias.

Embalagem
polietileno
transparente de 500
g. Com dados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Un 3.000 DULAR R$ 4,44 R$ 13.320,00

37

FEIJÃO CARIOCA -

tipo I, de primeira
qualidade, novo,

Embalagem em
polietileno de 1 kg,
com dados de

Kg
16.00

O

DA

PATRO

A

R$ 5,39 R$ 86.240,00

Contrato ns 048/2020



constituído de grãos
inteiros e sadios,
isento de material

terroso, sujidades
misturas de outras

espécies.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

identificação do
produto, marca do
fabricante, lote, safra
e data de fabricação,
prazo de validade,
peso líquido e de
acordo com as

Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

38

39

40

FARINHA DE

MILHO FLOCADA -

submetido a

processos de
maceração,
secagem, moagem,

peneiração e
laminação
adequados e isentos
de sujidades.

Embalagem de 500 g
do produto, corh
fabricação de no
máximo 30 dias

antes da entrega e
validade de 6 (seis)
meses a partir da
data de entrega com
dados de

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso

líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Un 5.000
MARAT

Á

FOLHA DE LOURO

- em folha seca,
obtido de espécimes
vegetais genuínos,
folhas sãs, limpas e
secas, de coloração
verde pardacenta,
com aspecto, cor,
cheiro e sabor

próprio, isentos de
materiais estranhos

a sua espécie.

Embalagem
polietileno, , , .
transparente atóxico,
termosselado e

resistente. Segundo
as normas da

ANVISA.

Kg 160
FILADE

LFIA

FUBA DE MILHO -

submetido a

processos de
maceração,
secagem, moagem,

peneiração e
laminação

Embalagem de 500 g
a  com dados de

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso

Un 4.000 SINHA

R$ 1,91 R$ 9.550,00

R$
28,80

R$ 2,00

R$ 4.608,00

R$ 8.000,00

Contrato 048/2020



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MÜNICIPAL DE ILHÉUS

adequados e Isentos
de sujidades.

líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

41

LEITE DE COCO -

produto obtido do
leite de coco

pasteurizado e
homogeneizado,
podendo conter
conserva ntes /
acidulantes. Com

registro no Ministério
da Agricultura.

Embalagem em vidro
ou garrafa PET
contendo no mínimo

500 ml.

\

Un 5.000
ITAPAR

ICA
R$ 5,00 R$ 25.000,00

42

LEITE EM PO

INTEGRAL - obtido

por desidratação do
leite de vaca e apto
para alimentação
humana, mediante
processos

tecnológicos
adequados. Com selo
do Ministério da

agricultura.

Embalagem mínimo
de 400 g. Com dados
de identificação do
produto, marca dò
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da Anvisa/MS. '

Un
12.00

0
CCGL R$ 9,52 R$ 114.240,00

43

LEITE DE SOJA

INTEGRAL - com

0% lactose e 0%

colesterol, contendo
em sua composição
cálcio, zinco e
vitaminas A, B2, B6,
B12, C, D, E e ácido
fólico.

Embalagem de no
mínimo 1 litro, limpa,
resistente, atóxica e
não

L 60 YOKI R$ 5,70 R$ 342,00

44

LEITE INTEGRAL

UHT DE VACA -

leite líquido
pasteurizado,
homogeinizado com
no mínimo 3,0% de
gordura.

Embalado em caixa

de 1 litro,
multilaminada,
cartonada, asséptica,
impermeável ao ar,
luz e

microorganismos,
tipo Tetra Pack.

L
10.00

0

BETÂNI
A

R$ 3,80 R$ 38.000,00

45

LEITE UHT

INTEGRAL DE

VACA COM Qo/o

LACTOSE - com

Embalagem
tetrapack contendo 1
litro. Registro no
ministério da

L 60
DAMAR

E
R$ 4,50 R$ 270,00

Contrato 048/2020
iau/d
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47

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

informações
nutridonais

MACARRAO, TIPO
ESPAGUETE - com

ovos e sêmola ou
semolina. Deverão
ser fabricadas a

partir de matérias
primas sãs e limpas
isentas de matérias
terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao

serem, postas na

água não deverão
turvá-las antes da

cocção, não podendo
estar fermentadas ou

rançosas. Na
embalagem não
poderá haver mistura
de outros tipos de
macarrão.

MACARRAO

ESPAGUETE (SEM
GLÚTEN E SEM
LACTOSE)
elaborado com

farinha de milho e

farinha de arroz,
com baixo teor de

sódio, conservantes,
corantes artificiais, e
aromatizantes.

Agricultura - SIF.
Validade mínima de

3 meses da entrega.

Embalagem de
polietileno atóxica de
500g. Com dados dé
identificação dò
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Acondicionados em

embalagem de
polietileno átóxióa,
transparente, '
resistente de 500 g.

Un

Un

12.00

O

60

BRANDI

NI

URBAN

O

R$ 3,17

R$ 4,00

R$ 38.040,00

R$ 240,00

48

MACARRAO, TIPO
PARAFUSO

Deverão ser

fabricadas a partir de
matérias primas sãs
e  limpas isentas de
matérias terrosas,
parasitos e larvas. As
massas ao serem,

postas na água não
deverão turvá-las

antes da cocção, não

Embalagem de
polietileno atóxica de
500 g. Com dados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Un 6.000
BRANDI

NI
R$ 3,38 R$ 20.280,00

Contrato ns 048/2020



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

podendo estar
fermentadas ou

rançosas. Na
embalagem não
poderá haver mistura
de outros tipos de
macarrão.

49

MACARRAO, TIPO
AVE MARIA -

Massa alimentícia de

sêmola de trigo
enriquecido com
ferro e ácido fólico,
corantes naturais de

urucum e cúrcuma.

Embalagem de 500 g
em polietileno,
transparente, ;
atóxico, '
termosselado, corh
dados de

identificação: do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade.

Un 2.500 YARA R$ 3,36 R$ 8.400,00

50

MACARRAO PARA

SOPA DE

LETRINHAS

Sêmola de Trigo
Enriquecida com
Ferro e Ácido Fólico
(Vitamina B9), Ovos,
Corantes Naturais

Cúrcuma e Urucum.

Isento de suj idades,
parasitas, larvas e
material estranho.

Validade mínima de

12 (doze) meses a
contar da data de

entrega.

Acondicionado em

embalagem
resistente de

polietileno atóxico
transparente,
contendo mínimo de

500 g, com
identificação na
embalagem (rótula)
dos ingredientes,
valor nutricional,
peso, fornecedor,
lote, data de
fabricação e
validade.

Un 600 VILMA R$ 3,58 R$ 2.148,00

51

MILHO BRANCO

TIPO 1 - contendo

grãos inteiros,
preparadas com
matérias primas sãs,
limpas, isentas de
matérias terrosas,
parasitos e de
detritos animais ou

vegetais com no
máximo de 15% de

umidade.

Embalagem de
polietileno atóxica de
500 g. Com dados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, pesp
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Un 1.500 DULAR R$ 3,00 R$ 4.500,00

52 MILHO DE PIPOCA Embalagem de Un 3.000 SINH

Contrato n® 048/2020

R$ 2,65 R$ 7.950,00



ESTADO DA BAHIA i

PREFEITURA MUNICIPAL ÒE ILHÉué

-  contendo grãos
inteiros, preparados
com matérias primas
sãos, limpos, isentas
de matérias terrosas,
parasitos e de
detritos animais ou

vegetais com no
máximo de 15% de

umidade.

polietileno atóxica de
500 g. Com dados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou

Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

53

MILHO VERDE EM

CONSERVA

produto preparado
com grãos do milho
verde previamente
debulhado,
envazados,
praticamente cruas,
reidratados ou pré-
cozidos imersos em

salmoura.

Embalagem minim^
de 200 g (peso
drenado). Com
dados de

identificação dò
produto, marca dó
fabricante, data dè
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. •

Un 4.500
ODERIC

H
R$ 2,10 R$ 9.450,00

54

MOLHO DE

TOMATE

REFOGADO

produto composto
por tomate, cebola,
óleo vegetal, salsa,
açúcar, sal, alho,
amido de milho e

condimentos

preparados. Não
contém glúten

Embalagem: mínimo
de 340 g, com dados
de identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da Anvisa/MS.

Un 6.000
BONAR

E
R$ 2,40 R$ 14.400,00

55

OLEO DE SOJA -

produto derivado de
soja que passa por
refinação.

Embalagem plástica
de 900 ml. Com

dados de

identificação dò
produto, marca dò
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes

Un 1.500
PRIMO

R
R$ 4,03 R$ 6.045,00

Contrato 048/2020
^ o
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da ANVISA/MS.

56

57

Embalagem
mínimo de

OLEO MISTO DE

SOJA/OLIVA

produto a base de
óleo de soja e azeite
de oliva virgem
(mínimo de 15%).

com

500 ml.

de

do

do

de

Com dados

identificação
produto, marca
fabricante, data
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordp
com as Normas e/oü
Resoluções vigenteis
da ANVISA/MS.

Un 3.000
ST.

ISABEL
R$ 5,33 R$ 15.990,00

OREGANO

desid ratado, Isento
de sujidades,
parasitas, larvas e
material estranho.

Validade mínima de

12 (doze) meses a
contar da data de

entrega.

Acondicionado em

embalagem plástica
transparente,
resistente, contendo
no mínimo 15 g, com
identificação na
embalagem (rótulo)
dos ingredientes,
peso, fornecedor,
data de fabricação e
validade.

Un 3.000
FILADE

LFIA
R$ 2,43 R$ 7.290,00

58

59

60

PO PARA MINGAU

DIVERSOS

SABORES

composto por
açúcar, amido de
milho, maltodextrina,
leite integral,
vitaminas, minprais,
aromatizantes e

corantes artificiais.

Embalagem de 1 kg.
Com dados de

identificação dó
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação," prazo dè
validade, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da Anvisa/MS, assim
como do selo de

inspeção e registrò
do Ministério da

Agricultura.

Kg 3.000

LIO

TÉCNIC
A

R$
13,67

R$ 41.010,00

POLVILHO AZEDO

derivado de

mandioca, isento de
parasitas e
sujidades, branco.

Acondicionado em

embaiagem plástica
(polietileno) de
mínimo de 500 g,
com

Un 500

proteína

TEXTURIZADA DE

Acondidonadas em

saco plástico de
Un 3.000

KODILA

R

PRONT

U SOY

Contrato n® 048/2020

R$ 6,87

R$ 4,60

R$ 3.435,00

R$ 13.800,00

í4440
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62

63

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MÚNICIPAL pE ILHÉU5

SOJA (TIPO
CARNES

BRANCAS) FINA -
produto de origem
vegetal, composto
por farinha
desengordurada de
soja. Não contém
glúten.

proteína

TEXTURIZADA DE

SOJA (TIPO
CARNES

VERMELHAS) FINA
- produto de origem
vegetal, composto
por farinha
desengordurada de
soja. Não contém
glúten.

QUEIJO TIPO
PARMESÃO
RALADO - queijo
parmesão (leite
pasteurizado,
fermento lático, sal e
coalho) e
conservante (ácido
sórbico).

SAL MARINHO

polietileno com 400
g no mínimo. Com
dados de

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/oü
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. ■

Acondicionadas em

saco plástico de
polietileno com 400
g no mínimo. Com
dados dé

identificação dò
produto, marca dò
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

Embalagem mínima
de 50g em saco
plástico transparente
atóxico, resistente,
hermeticamente

fechado. A

embalagem devera
conter extérnamentè

os dados de

identificação e
procedência, número
do lote, data de
fabricação,
quantidade do
produto. Deverá
apresentar validade
mínima de 6 (seis)
meses a partir da
data de entrega.

Acondicionadas em

Un

Un

3.000

700

2.500

PRONT

U SOY

MILKLY

Contrato n5 048/2020

R$ 3,76

R$ 3,10

R$ 0,98

R$ 11.280,00

R$ 2.170,00

R$ 2.450,00
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65

ESTADÓ DA BAHfA 1
PREFEITURA MUNICIPAL ÒE ILHÉU^

IODADO

REFINADO

produto moído
base de sal e iodo.

SUCO DE FRUTAS

CONCENTRADO -

sabores de goiaba e
manga, sem adição
de corantes

artificiais, feito de
polpa de frutas (não
xarope) com
conservação fora de
refrigeração,
adicionado de

vitaminas e sais

minerais.

SUCO DE FRUTA

PASTEURIZADO

(uva, maracujá ou
goiaba) - pronto
para beber sem
corantes artificiais.

Com selo do

Ministério da

Agricultura.

saco plástico d^
polietileno com 1 kg.
Com dados de
identificação dò
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, lote, peso
líquido e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes
daANVISA/MS. :

Embalagem átóxica
de 1 litro, rotulagem
com data de
fabricação, prazo de
validade e registro
no órgão
competente.

Embalagem Tetra
Pak de 200 ml.

Embalagem deverá
ser atóxica com

dizeres de rotulagem
data de Fabricação,
prazo de validade e
Registro do MS.

Un

6.000

20.00

O

DA

FRUTA

MARAT
/

A

R$ 6,23

R$ 1,25

R$ 37.380,00

R$ 25.000,00

66

67

SUCO DE SOJA

(0% LACTOSE) -
vários sabores,
contendo em sua

composição
vitaminas e minerais.

Embalagem de no
mínimo 1 litro.

Validade mínima de

6 meses a partir da

120 YOKI R$ 5,60 R$ 672,00

VINAGRE DE

ÁLCOOL OU
VINHO - tipo macio,
acidez 4,5; aspecto
físico: líquido;
aspecto visual:

Embalagem com 750
ml em Polietileno

tereftalato (PET),
com dados de

identificação do
produto, marca dò

Un 2.000
MARAT

Á
R$ 2,30 R$ 4.600,00

Contrato ne 048/2020
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límpido e
depósitos.

sem fabricante, prazo de
validade e peso
líquido. Com dados
de identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade, peso
líquido e de acordp
com as Normas e/op
Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. '
VALOR TOTAL LOTÉl R$1.400.000,00

LOTE 4; CARNEOS E DERIVADOS (LINHA PERECÍVEL)

ITEM ESPECIFICAÇÃO EMBALAGEM UND QTD
MARC

A

R$
UNIT

R$ TOTAL

BACON EM CUBOS

- Barriga Suína, Água
(9,9%), Sal,
Maltodextrina,
Antioxidante,
Isoascorbato de

sódio, conservador,
nitrito de sódio.

Embalagem a vácuo,
plástica transparente
atóxica, resistent^
com mínimo jde 2 Kg,
resfriada, contendo
identificação do
produto, marca
nome e endereço do
fabricante, prazo de
validade, data de
fabricação do
produto;
componentes

inclusive os tipos,
peso líquido , com
selo do SIF e

certificado da

vigilância sanitária,
de acordo com as

Portarias oficiais dò
Ministério dá
Agricultura, DIPOA e
Resolução dá
ANVISA.

Kg 1.500 PERDIGÃO
R$

19,31
R$ 28.965,00

CARNE BOVINA

TIPO MÚSCULO DE
CONGELADA

SEM OSSO - Limpa,
sem peles, aspecto

Embalagem plástica •
transparente de 1 Kg
ou mais. Na

embaiagem primária,
deverá conter

Kg 6.000 IPE
R$

19,67
R$ 118.020,00

Contrato ns 048/2020



próprio (cor, cheiro e
sabor); não
pegajosa, sem
manchas

esverdeadas, com
ausência de

sujidades, parasites e
larvas. Transportar
com carro

frigorífico ou em
embalagem
térmica (isopor c/
gelo ou '"hotbox"),
mantendo às

condições térmicas
adequadas ao
produto conforme
orientação da
rotulagem
fornecida pelo
fabricante.

ESTADO PA BAHIiA
PREFEITURA MUHíCíPAL DE ILHÉUé

etiqueta de pesagerh
eletrônica,
identificação do
produto, validade e
Registro do
Ministério da

Agricultura (Selo
Municipal, Estadual
ou Federal - SIM,
SIE ou SIF),
seguindo as normas,
da ANVISA para ^
conservação,
armazenamento e ^

transporte.

CARNE BOVINA EM

CUBOS TIPO ACÉM
CONGELADA

proveniente de
animais sadios,
abatidos sob

inspeção veterinária,
devendo apresentar
coloração vermelho-
vivo, odor
característico e

aspecto próprio não
amolecido e nem

pegajosa. Isento de:
excesso de gordura,
cartilagem e
aponervose,

coloração arroxeada,
acinzentada e

esverdeada, vestígios
de descongelamento,
odor forte e

desagradável,
parasitas, sujidades,
larvas e qualquer
substância

Acondicionado em

embalagem de
polietileno atóxica,
transparente e

resistente, a vácuo,
peso líquido mínimo
de 1 Kg, contendo
na embalagem a
identificação do
produto, peso, marca
do fabricante, lote,
prazo de validade,
carimbos oficiais e

selo de inspeção do
órgão competente e
data de embalagem.
Validade mínima dê

06; (seis) meses, á
contar da data de

entrega, seguindo ais
normas da ANVISA

para conservação,
armazenamento è

transporte.

Kg
10.00

O
FRIJOA

R$
23,51

R$ 235.100,00

Contrato 048/2020
í;
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contaminante.

Transportar com
carro frigorífico ou
em embalagem
térmica (isopor c/
gelo ou '"hotbox")/
mantendo as

condições térmicas
adequadas ao
produto conforme
orientação da
rotulagem
fornecida pelo
fabricante.

CARNE BOVINA

TIPO MÚSCULO
MOÍDO (MAGRA
DE la,
CONGELADA)
Limpa, sem peles,
aspecto próprio (cor,
cheiro e sabor); não
pegajosa, sem
manchas

esverdeadas, com
ausência de

sujldades, parasitos e
larvas. Transportar
com carro

frigorífico ou em
embalagem
térmica (isopor c/
gelo ou ''hotbox"),
mantendo as

condições térmicas
adequadas ao
produto conforme
orientação da
rotulagem
fornecida pelo
fabricante.

Embalagem plástica
transparente de 1 Kg
ou mais. Na

embalagem primária,
deverá conter

etiqueta de pesagern
eletrônica.
Identificação do
produto, validade e
Registro do
Ministério da

Agricultura (Selo '
Municipal, Estadual
ou Federal - SIM,
SIE ou SIF),
seguindo as normas
da AN VISA para
conservação,
armazenamento e

transporte.

Kg
10.00

O
FRDOA

R$
20,41

R$ 204.100,00

CARNE DE

FRANGO, TIPO
FILÉ DE PEITO DE
la, CONGELADO -
Aspecto próprio (cor,
cheiro e sabor), não

Embalagem plástica
ou tipo bandeja de 1
Kg. Na embalagem '
primária, deverá
conter etiqueta de
pesaqem eletrônica,

Kg
13.00

O

GRAN

JEIRO

R$
14,50

R$ 188.500,00

Contrato 048/2020



amolecido

pegajoso,
manchas,
ausência

nem

sem

com

de

sujidades, parasites e
larvas. Transportar
com carro

frigorífico ou em
embalagem
térmica (isopor c/
gelo ou ̂ 'hotbox"),
mantendo as

condições térmicas
adequadas ao
produto conforme
orientação da
rotulagem
fornecida pelo
fabricante.

ESTADO DA BAHIA J
PREFEITURA MÚNICIPAL ÒE ILHÉU?

identificação do
produto, validade e
Registro do
Ministério da

Agricultura (Selo .
Municipal, Estadual
ou Federal - SIM,
SIE ou SIF),
seguindo as normas,
da ANVISA para
conservação, i
armazenamento e .

transporte.

CARNE DE

FRANGO TIPO

COXA/SOBRECOXA
DE la,
DESOSSADO,
CONGELADO - sem

tempero e ' sem
ossos, congelada,
adição de no máximo
6% de água,
embalagem de 1 kg
contendo

identificação da
empresa e validade
de 6 meses no

mínimo.

Transportar com
carro frigorífico ou
em embalagem
térmica (isopor c/
gelo ou ""hotbox"),
mantendo às

condições térmicas
adequadas ao
produto conforme
orientação da
rotulagem
fornecida pelo

Embalagem plástica
ou tipo bandeja de 1
Kg. Na embalagem
primária e/ou
secundária, deverá
conter etiqueta dè
pesagem eletrônica,
identificação do
produto, validade e
Registro do
Ministério da

Agricultura (Selo
Municipal, Estadual
ou Federal - SIM,
SIE ou SIF),
seguindo as normas
da ANVISA para
conservação^
armazenamento e

transporte.

Kg
12.00

O
LAR

R$
10,34

R$ 124.080,00

j

Contrato 048/2020
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ESTADÇ OA BAHÍA
PREFEITURA MUNICIPAL pE ILHÉUS

BOVINO

CONGELADO -

Aspecto próprio, não
amolecído e nem

pegajoso, cor própria
sem manchas

esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com
ausência de

sujidades, parasites e
larvas.

em saco de

polietiíeno, a
secundária em caixa
de

papelão ondulado
identificado por
etiqueta impressa
contendo as

informações de data
de produção,
validade, peso
líquido e peso brutó.
Validade de 6 meseis
a partir da entrega.
Embalagem com
mínimo de 2 kg,
sendo que o peso
unitário é de no

mínimo 50 g.

BURGUE

R

22,65

10

LINGÜIÇA
CALABRESA

Àspecto próprio, não
amolecido e nem

pegajoso, cor própria
sem manchas

esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com
ausência de

sujidades, parasitos e
larvas. Transportar
em condições
térmicas

adequadas ao
produto conforme
orientação da
rotulagem
fornecida pelo
fabricante.

Embalagem à vácuo-
(não serão
recebidos

embalagens sem o
vácuo) em plástico ,
transparente atóxic4
resistente, em peças
com mínimo de 2,5
kg, resfriada,
contendo •

identificação do ^
produto, marca
nome e endereço do
fabricante, prazo de
validade, data de
fabricação do
produto;
componentes
inclusive os tipos,
peso líquido com
selo do SIF e

certificado da

vigilância sanitária,
dè acordo com as

Portarias oficiais do ,
Ministério da

Agricultura, Dl ROA e
Resolução da

Kg 3.000
NUTRI

BRAS

R$
18,79

R$ 56.370,00

Contrato ns 048/2020
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ESTADO DA BAHtA

PREFEITURA MMNICIPAL DE ILHÉU^

ANVISA.

11

SALSICHA DE

FRANGO DE 1^ -

Com aspecto
característico, cor
própria sem manchas
pardacentas ou
esverdeadas, odor e
sabor próprio.
Transportar em
condições térmicas
adequadas ao
produto conforme
orientação
rotuiagem
fornecida

fabricante.

da

peio

Embalagem
poliproplleno atóxico
com mínimo de 2,5
Kg. Apresentando-se
em gomos uniformes
e padronizados,
embalada a vácuo ou

em saco plástico
transparente e
atóxico, limpo, não
violado, resistente, i
que garanta a
Integridade do
produto até o
momento do

consumo,

acondiclonado em

caixas lacradas. A

embalagem deverá
conter externa'mentie
os dados de

Identificação,
procedência.
Informações '
nutrldonals, número
de lote, quantidade
de produto, número
de registro no
Ministério da

AgrIcultura/SIF/DIPO
A.

Kg 3.000 FRIATO R$ 8,67 R$ 26.010,00

VALOR TOTAL LOTE 4 R$1.191.170,00

VALOR TOTAL bo CONTRATO; R$ 2,591.170,00

^0

Contrato ns 048/2020
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Extrato ao Contrato n. 048/2020 - Pregão Eletrônico n. 001/2020

•  Contratante: Município de Ilhéus.
•  Contratado (a): SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI

•  CNPJ/CPF: 12.982.763/0001-64

Cláusula Primeira - Do Objeto

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados
à utilização na alimentação escolar da rede municipal de ensino do Município de llhéus-
Bahia, de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência (Anexo
I), que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este
instrumento.

Vigência: 27/04/2020 a 31/12/2020

Data de assinatura: 27/04/2020

Valor: R$ 2.591.170,00

AMsnlda Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500
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