
 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – Campus Ilhéus. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019 

Processo n.° 23461.001216/2019-89 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Ilhéus, CNPJ: 107.643.070/014-37, por intermédio do seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 56, de 16 de agosto de 2017, realizará licitação para REGISTRO DE 

PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Data da sessão: 04/12/2019 

Horário: 13:30 
Local: www.comprasnet.gov.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras 

Governamentais e as deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

2.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA – Campus Ilhéus. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

Não houve participantes neste pregão. 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 



3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, não poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade. 

4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a Autoridade 

competente do IFBA, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e 

as licitantes que participarem do pregão eletrônico. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, 

ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 



 

 

5.3.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá a participação nestes itens; 

5.3.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa; 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

5.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

5.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar as 

propostas por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da 

sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.6.1. valor unitário e valor total, conforme o caso, do item. 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência 

para cada item; 

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 

prevista para o item. 

6.6.3. marca; 

6.6.4. modelo; 

6.6.5. descrição detalhada do objeto. 



6.6.5.1. A licitante deverá no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” descrever o 

objeto ofertado, indicando as características requeridas no Termo de Referência, 

Anexo I, deste edital. Não serão aceitas, para efeito de Classificação das propostas, 

as expressões: “conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou outra 

semelhante. 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

 

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de 

desconto. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 



 

 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de 2%. 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 

de Gestão do Ministério da Economia; 

7.10.1Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto , conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 

fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

7.17. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 



7.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.. 

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

7.23.1. no pais; 

7.23.2. por empresas brasileiras;  

7.23.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

7.25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.25.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03  horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 



 

 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 

a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 

quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 

Administração ou manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 

2, de 2008. 

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 

Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 

de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis 

contados da solicitação. 

8.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.6.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.6.2.3. Os do produto serão avaliados de acordo com as especificações descritas no Termo 

de Referência. 

8.6.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.6.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, 



até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 

Referência.  

8.6.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.6.2.8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.6.2.9. Os licitantes deverão se atentar as legislações vigentes que tratam de desempenho e 

qualidade de produtos de natureza alimentar, são elas: Artigo 10, incisos IV e V da Lei nº 

6.437/77(Vigilância Sanitária), Artigo 18 § 6º e incisos do Código de Defesa do 

Consumidos, e artigo 7º, inciso IX,  da lei 8.137/90. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 

classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 

estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

  

 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 



 

 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação 

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, 

ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 

encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento 

das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 

Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4. Habilitação jurídica:  

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


9.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio - DNRC; 

9.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971; 

9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, 

do Decreto nº 6.106/07);  

9.5.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

9.5.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.5.5.  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

9.5.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

9.5.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 



 

 

9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

- SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.6.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

9.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 

pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto 

nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.6.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

9.6.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

 

9.6.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 

1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de  10% do valor estimado da 

contratação ou item pertinente. 

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 

por meio de:  

9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 



9.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados pelos licitantes, conforme item 10.   

9.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período. 

9.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-

se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta de preços ajustada ao lance final, do licitante classificado provisoriamente em 

primeiro lugar, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 

encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) horas por meio do Sistema Compras 

Governamentais, através da função “Anexar”, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico. 

10.2. A proposta de preços deverá: 

10.2.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

10.2.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

10.2.3. A documentação referente à proposta de preços e habilitação também poderá ser 

remetida por meio de mensagem para o e-mail: pregao.ilh@ifba.edu.br, sem prejuízo da 

disponibilização pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será 

providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma 



 

 

que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição dos 

demais licitantes. 

10.2.4. Dentro do prazo estabelecido no item 10.1 poderão ser remetidos, por iniciativa da 

licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos à sua 

proposta ou habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, 

faz-se necessário que a licitante formalize ao Pregoeiro, via Sistema Compras NET “CHAT” 

ou por mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, Pregoeiro 

fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”. 

 

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. – DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

(30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso; 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 



12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

13.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 07 (sete) dias, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital.  

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) 

assinada(s) no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e dos 

licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta 

apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, 

preços registrados e demais condições. 

 

14. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

14.1. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, 

de 2013. 

14.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços 

ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

14.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


 

 

14.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

14.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; 

14.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

14.4.3. não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

14.5. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

14.5.1. a pedido, quando, nos termos do art. 19 e 21, do Decreto 7.892, de 2013; 

14.5.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

14.5.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços e o fornecedor não poder cumprir o compromisso. 

14.5.2. pela Administração, unilateralmente, quando: 

14.5.2.1. o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

14.5.2.2. o fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica 

exigida no procedimento licitatório; 

14.5.2.3. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.  

14.5.2.4. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

14.5.2.5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de 

compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

14.5.2.6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela 

decorrentes. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de 



recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 07 (sete) dias, 

a contar da data de seu recebimento.  

15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

15.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado será anexado aos autos do 

processo.  

15.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, 

desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 

proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15.5.1. A recusa injustificada implica na aplicação de sanções previstas ao fornecedor 

classificado, conforme Parágrafo único, do Artigo 14, do Decreto nº 7892/2013. 

 

16. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 

na nota fiscal apresentada. 

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 



 

 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

a critério da contratante. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa.  

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, 

não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 

pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 



I = (TX) 

      

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

19.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.3.1. Multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 



 

 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.ilh@ifba.edu.br, 

pelo fax (73) 3656 5029 ou por petição protocolada, obrigatoriamente, na Sala de Pregões, no 

endereço Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, S/N - Alto Mirante, Ilhéus - BA, 45630-700 – Sala de 

Pregões, nos dias úteis,  13h00min às 18h00min. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail: pregao.ilh@ifba.edu.br. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

em contrário pelo Pregoeiro.   

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

mailto:pregoeiros-reitoria@ifba.edu.br
mailto:pregoeiros-reitoria@ifba.edu.br


21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, S/N - Alto 

Mirante, Ilhéus - BA, 45630-000, prédio do IFBA Campus Ilhéus, Sala dos Pregoeiros, nos dias 

úteis, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

21.10. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será o 

da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.11.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

21.11.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

 

 

Ilhéus, 17 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Eduardo de Souza 

Gerente de Compras / IFBA  
SIAPE 1903657 
Campus Ilhéus 
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TERMO DE 

REFERÊNCIA 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 

(COMPRAS) 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

CAMPUS ILHÉUS 

 
PREGÃO SRP Nº 03/2019 

(Processo Administrativo n.° 23461.001216/2019-89) 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1. Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender às demandas da Seção de Alimentação, 

Nutrição e Coordenação de Assistência Estudantil, sob a subordinação da Diretoria Geral do Campus Ilhéus, que 

atende diariamente cerca de 700 (setescentos) estudantes dos diversos Cursos Institucionais, conforme 

condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelo órgão solicitado, estabelecidas 

na Planilha A, anexa a este instrumento, dele fazendo parte, como se transcrito estivesse. 

1.2. Reitera-se que anexo ao presente documento, encontra-se a PLANILHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 

no anexo I, que contém as descrições dos itens, com os respectivos quantitativos, para que sejam 

sanadas quaisquer dúvidas relativas ao objeto do presente  pregão. 

1.3. Os lances deverão ser dados separadamente para cada  item. 

 
1.4. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 

cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 

colocado da cota principal. 

1.5. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 

ocorrer pelo menor preço. 

1.6. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados 

aos licitantes  qualificados,  como  microempresas ou empresas  de  pequeno porte, ressalvados os casos em 

que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a 

ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015. 



1.6.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador, está prevista na PLANILHA I, 

parte integrante deste Termo de Referência. 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A aquisição de bens é justificada pelas demandas da Seção de Alimentação, Nutrição e Coordenação de 

Assistência Estudantil, sob a subordinação da Diretoria Geral do Campus Ilhéus, que atende diariamente cerca 

de 700 (setescentos) estudantes dos diversos Cursos ministrados no Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus e 

demais órgãos participantes. 

2.2. O Campus é equipado com refeitório próprio para o preparo e fornecimento de refeições aos alunos dos 

cursos técnicos integrados e subsequente, cujas aulas teóricas e/ou práticas ocorrem em períodos integrais, o que 

exige a presença do aluno por mais tempo no campus. A fim de provisionar o material necessário para o 

desempenho de suas tarefas, o Campus precisa realizar a correta gestão dos estoques, mantendo-os em níveis 

compatíveis e suficientes para dar continuidade às suas atividades. 

2.3. Deve-se ressaltar que se justifica a adoção da licitação pelo Sistema de Registro de Preços, por estar 

evidenciada a necessidade de contratações frequentes, por se tratar de um bem cuja natureza não possibilita 

definir previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato e ainda ser necessário e 

imprescindível ao desenvolvimento regular das atividades do Instituto, garantindo-se, com tal medida, a 

qualidade dos produtos ofertados, a obediência a prazos de validade, a entrega conforme quantidades e prazos 

estabelecidos, além da manutenção dos preços, pelo período de 12 (doze) meses, o que encontra consonância no 

artigo abaixo transcrito: 

2.4. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, com fulcro no art. 3.º, do Decreto n.º 7.892/2013: 

“Art. 3.º - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas  seguintes  hipóteses: 

I - quando,   pelas   características   do   bem   ou   serviço,   houver   necessidade de contratações 

frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratações 

de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a 

mais de um órgão ou entidade,ou a programas de governo; 

IV - quando, pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela Administração”. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1.º da Lei 10.520/2002, 

bem como § 3.º da Lei 8.248/91: 

Art. 1.º – Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de Pregão, 

que será regida por esta lei. 

3.2. Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços para fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 



 

 

 

4.1. O prazo de entrega dos itens licitados é de 15 (quinze) dias, após solicitação do pedido dos Gêneros 

Alimentícios, pela Nutricionista Responsável Técnica, através de emissão de Ordem de Entrega, a ser 

encaminhado por email oficial do Instituto. 

4.2. Deve-se ressaltar que as entregas deverão ser feitas no Setor da Nutrição do IFBA – Campus Ilhéus 

(Órgão gerenciador), situado na Rodovia BR 415 KM 13, Bairro Vila Cachoeira, CEP 45.653-700, 

respeitando o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, de 07:00 às 11:00, 

mediante prévio aviso, através do telefone (73) 3656-5029, ramal 3124, no caso dos itens em que o 

destino de entrega seja o Campus Ilhéus.  

4.3. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade não poderá ser inferior a 3 (três) meses, a partir 

da data de entrega. Os produtos semi perecíveis deverão atender o prazo de validade de no mínimo 6 (seis) 

meses, a partir data de entrega. Os alimentos enlatados deverão ter prazo de validade de até 12 (doze) meses a 

partir da data de entrega. 

4.4. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (vinte e quatro) 

horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.5. Os itens serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade,  quantidade, prazo de 

validade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.5.1.  Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser   procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as 

especificações constantes do Edital e da proposta; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, avarias ou irregularidades 

verificadas no(s) item (ns) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s). 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

5.3. A administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e 

oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

 



6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 

ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante/produtor, procedência, peso líquido, condições de 

armazenamento, prazo de validade, composição, informações nutricionais, registro no órgão 

competente; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1.º, do art. 57, da Lei 8.666/93; 

6.1.7. Entregar todos os produtos devidamente acondicionados em embalagens individuais, sem 

violações, com todas as informações necessárias e indicações quanto ao armazenamento, 

manutenção e modo de uso, de forma a manter seu padrão de identidade e qualidade; 

6.1.8. São expressamente vedados à contratada: 

6.1.9. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

contratante; 

6.1.10. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

7.1      Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 



 

 

 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

10.1.1. não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. cometer fraude fiscal; 

10.1.6. não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

10.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

10.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

10.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até cinco anos; 



10.2.7. 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 Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

10.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.4. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

 

 

 

 
 

Aprovo o presente Termo de Referência, e autorizo a continuidade do Processo, 

desde que se obedeçam as formalidades legais, bem como as estabelecidas neste documento. 

 

 

Ilhéus-BA, 18 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

___________________________________ 

Thiago Nascimento Barbosa 

Diretor Geral 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – PLANILHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

 

 

 

Planilha de Estimativa de despesas 

ITEM 

DESCRIÇÃO 
PORMENORIZADA DOS 

MATERIAIS / SERVIÇOS A 
SEREM ADQUIRIDOS / 

CONTRATADOS 

UNID QUANT 
VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

1 

Objeto:  Alcatra ( Carne 
congelada) 

kg 500 R$24,58 R$12.290,00 

  

Descrição Detalhada: Carne 
bovina congelada, Alcatra 
de 1ª qualidade (carne de 
textura macia para bife), 
sem osso, magra, sem 
gorduras aparentes, com 
registro no SIF ou SIE. 
Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas. Acondicionado à 
vácuo, em saco plástico 
transparente e atóxico, que 
garanta a integridade do 
produto até o momento do 
consumo. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade - 
embalagem média 1 Kg. O 
produto deverá apresentar 



validade mínima de 120 
dias a partir da data da 
entrega na unidade 
requisitante.Deverá ser 

transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

2 
Objeto: Bacon Defumado 

kg 200 R$12,18 R$2.436,00 
  



 

 

Descrição Detalhada: 
Bacon, industrializado, com 
pouca gordura, de 1ª 
qualidade. O produto deve 
apresentar as 
características normais de 
conservação, estando 
isento de sujidades de 
qualquer natureza, 
parasitas e bolores. 
Acondicionado em 
embalagens plásticas a 
vacuo, que devem 
apresentar rótulo com as 
devidas especificações do 
produto. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega.Deverá 
ser transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou 

de acordo com o fabricante) 
e adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

3 
Objeto: Paio 

kg 80 R$21,50 R$1.720,00 
  



Descrição Detalhada: Paio 
Defumado, cada peça 
embalada a vácuo 
individualmente em 
embalagem impermeável e 
amplamente protegida. 
Dizeres de rotulagem c/ 
data de fabricação, prazo de 
validade, dados nutricionais 
e selo S.I.F.Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

4 

Objeto: Rabo de Porco 
Salgado 

kg 60 R$11,92 R$715,20 

  

Descrição Detalhada: Rabo 
de porco salgado, 
embalagem padronizada 
com 1Kg. Dizeres de 
rotulagem com data de 
fabricação, prazo de 
validade, dados nutricionais 
e selo S.I.F. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  



 

 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

5 

Objeto: Charque 

kg 200 R$20,41 R$4.082,00 

  

Descrição Detalhada: 
Charque Dianteiro, 
congelado e embalado a 
vácuo, com poucos veios de 
gordura. Dizeres de 
rotulagem com data de 
fabricação, prazo de 
validade, dados nutricionais 
e selo S.I.F. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

6 

Objeto:  Patinho ( Carne 
congelada) kg 200 R$19,64 R$3.928,00 

  



Descrição Detalhada: Carne 
bovina congelada, Patinho 
de 1ª qualidade (carne de 
textura macia para bife), 
sem osso, magra, sem 
gorduras aparentes, com 
registro no SIF ou SIE. 
Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas. Acondicionado à 
vácuo, em saco plástico 
transparente e atóxico, que 
garanta a integridade do 
produto até o momento do 
consumo. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote 
e data de validade . O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 
dias a partir da data da 
entrega na unidade 
requisitante.Deverá ser 

transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

7 

Objeto:  Lagarto ou Paulista 
( Carne congelada) kg 150 R$21,60 R$3.240,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Carne 
bovina congelada, Lagarto 
ou Paulista de 1ª qualidade 
(carne de textura macia 
para bife), sem osso, magra, 
sem gorduras aparentes, 
com registro no SIF ou SIE. 
Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas. Acondicionado à 
vácuo, em saco plástico 
transparente e atóxico, que 
garanta a integridade do 
produto até o momento do 
consumo. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote 
e data de validade. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 
dias a partir da data da 
entrega na unidade 
requisitante. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

8 

Objeto:  Filé de Peito de 
Frango kg 700 R$9,44 R$6.608,00 

  



Descrição Detalhada: Filé de 
Peito de frango congelados, 
sem osso, com adição de 
água no máximo de 6%. 
Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas. A embalagem deve 
conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 120 dias a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante. 
Deverá ser transportado em 
carros fechados 
refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou 

de acordo com o fabricante) 
e adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

9 

Objeto:  Coxa e Sobrecoxa 
de Frango (congelado) Kg 600 R$9,00 R$5.400,00 

  



 

 

Descrição Detalhada: Coxa 
e sobrecoxa de frango 
congeladas, com adição de 
água no máximo de 6%. 
Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas. A embalagem deve 
conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 120 dias a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante. 
Deverá ser transportado em 
carros fechados 
refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou 

de acordo com o fabricante) 
e adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

10 

Objeto:  Coxão Mole ( Carne 
congelada) Kg 300 R$22,00 R$6.600,00 

  



Descrição Detalhada: Carne 
bovina congelada, Coxão 
mole de 1ª qualidade (carne 
de textura macia para bife), 
sem osso, magra, sem 
gorduras aparentes, com 
registro no SIF ou SIE. 
Aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas. Acondicionado à 
vácuo, em saco plástico 
transparente e atóxico, que 
garanta a integridade do 
produto até o momento do 
consumo. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote 
e data de validade. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 120 
dias a partir da data da 
entrega na unidade 
requisitante. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, 

em embalagens e 
temperaturas corretas 
(10ºc ou de acordo com o 
fabricante) e adequadas, 
respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente 

alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

11 
Objeto:  Filé de Guaiuba 
Congelado de 1ª qualidade 
(congelado) 

Kg 320 R$22,93 R$7.337,60 



 

 

  

Descrição Detalhada: Filé de 
Guaiuba de 1ª qualidade, 
congelado, sem pele, sem 
espinha, com 110g a 150g 
cada, embalados em 
camadas separadas por 
filme plástico transparente 
e atóxico, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas e 
secas, não violadas, que 
garanta a integridade do 
produto até o seu consumo. 
A embalagem deve conter 
identificação, procedência, 
informação nutricional, 
número do lote, data de 
validade. O produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 3 meses, a partir da data 
da entrega na unidade 
requisitante.Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, 

respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

12 

Objeto:  Peixe em Posta 
Guaiuba (congelado) kg 400 R$16,00 R$6.400,00 

  



Descrição Detalhada: Peixe 
de água salgada em posta, 
congelado, sem cabeça, 
sem barbatanas, com 120g 
a 150g cada, embalados em 
camadas separadas por 
filme plástico transparente 
e atóxico, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas e 
secas, não violadas, que 
garanta a integridade do 
produto até seu consumo. A 
embalagem deve conter 
identificação, procedência, 
informação nutricional, 
número do lote, data de 
validade. O produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 120 dias a partir da data 
da entrega na unidade 
requisitante. Validade 
mínima de 3 meses, a 
contar da entrega. Deverá 
sertransportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou 

de acordo com o fabricante) 
e adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas.                                                                                                           
Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

13 

Objeto: Bisteca Suína 
(Congelada) Kg 150 R$12,27 R$1.840,50 

  



 

 

Descrição Detalhada: 
Bisteca suína sem tempero. 
Aspecto próprio, não 
amolecido e nem pegajoso, 
cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
próprios, com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas. A embalagem deve 
conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 3 meses, a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante. 
Deverá ser transportado em 
carros fechados 
refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

14 

Objeto: Costela de Porco 
Salgada (congelada) 

kg 60 R$14,41 R$864,60 

  

Descrição Detalhada: 
CARNE SUINA SALGADA - 
TIPO COSTELA DEFUMADA, 
EM PEDACOS COM OSSO, 
CONSERVAD A EM SAL, 



ACONDICIONADO EM SACO 
PLASTICO TRANSPARENTE 
ATOXICO. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

15 

Objeto: Pé de Porco 
(congelado) 

kg 60 R$16,00 R$960,00 

  

Descrição Detalhada: CARNE 

SUINA SALGADA - TIPO PE DE 
PORCO, EM PEDACOS COM OSSO, 
CONSERVADO EM SAL, 
ACONDICIONADO EM EM SACO 
PLASTICO TRANSPARENTE 
ATOXICO. Deverá ser transportado 
em carros fechados refrigerados, 
em embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo com o 
fabricante) e adequadas, 
respeitando a características do 
produto. De modo que as 
embalagens não se apresente 
alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

16 

Objeto: Presunto em Barra 

kg 120 R$25,00 R$3.000,00 

  

Descrição Detalhada: 
Presunto cozido resfriado, 
sem capa de gordura, cada 
peça embalada a vácuo 
individualmente em 



 

 

embalagem padronizada, 
impermeável e amplamente 
protegida. Dizeres de 
rotulagem c/ data de 
fabricação, prazo de 
validade, dados nutricionais 
e selo S.I.F.. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

17 

Objeto: Queijo Mussarela 
em Barra 

kg 200 R$29,48 R$5.896,00 

  

Descrição Detalhada: 
Queijo Mussarela resfriado, 
embalagem em barra de Kg, 
dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 



NUTRIÇÃO 

18 

Objeto: Carne do Sol 
(Congelada) 

Kg 150 R$19,53 R$2.929,50 

  

Descrição Detalhada: Carne 
Bovina PATINHO, tipo carne 
de sol, de primeira 
qualidade, em pedaço, 
embalagem em filme pvc 
transparente ou saco 
plástico transparente, com 
identificação do produto, 
registro do SIF e prazo de 
validade mínima de 3 
meses, a contar da data do 
recebimento. Deverá ser 
transportado em carros 
fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo 
com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a 
características do produto. 
De modo que as 
embalagens não se 
apresente alteradas. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

19 

Objeto:   Amendoim Sem 
Sal 

kg 10 R$10,83 R$108,30 

  

Descrição Detalhada: 
Amendoim seco, sem pele, 
torrado, sem sal, de 
primeira qualidade, sem 
fermentação e mofo, isento 
de sujeiras, parasitas e 
larvas, máximo de 30 PPB 
de aflotoxina, 
acondicionado em saco 
plástico transparente, 
atóxico, pacote com 1 kg. 
Validade mínima de 6 



 

 

meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO  

20 

Objeto:   Azeite de Dendê 

Litro 15 R$11,74 R$176,10 

  

Descrição Detalhada: 
Produto elaborado a partir 
de azeite de dendê puro. 
Óleo de palma obtido 
através do fruto da 
palmeira “Elaeis guineensis” 
– Dendezeiro, em 
embalagens de 1 litro. 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. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO  

21 

Objeto:   Azeite de Oliva 
extra Virgem 

Unidade 500ml 60 R$22,50 R$1.350,00   

Descrição Detalhada: Azeite 
de oliva extra virgem puro, 



com acidez máxima de 0,5% 
- para temperar alimentos; 
embalagem em vidro, com 
500 ml.Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir 
data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO  

22 

Objeto:   Aveia 

Unidades 500g 240 R$3,80 R$912,00 

  

Descrição Detalhada: Aveia 
em flocos finos, 100% 
natural, com proteínas, 
fibras, sem colesterol e 
açúcar, embalagem com 
500g, dizeres de rotulagem, 
data de fabricação e prazo 
de validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 

  

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

23 

Objeto:   Farinha de trigo 
especial COM FERMENTO 

Kg 300 R$4,30 R$1.290,00 

  

Descrição Detalhada: 
Farinha de trigo especial 
com fermento, enriquecida 
c/ ferro e acido fólico 
especial, enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
acondicionada em 
embalagem plástica com 1 
kg, contendo a descrição 
das características do 
produto. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 



 

 

data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 180 dias, a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

24 

Objeto:   Farinha de Arroz 

kg 200 R$8,00 R$1.600,00 

  

Descrição Detalhada: 
Farinha de arroz, sem 
glúten, de sabor neutro, 
apropriada para preparação 
de bolos, pães, massas , 
acondicionada em 
embalagem plástica com 1 
kg, contendo a descrição 
das características do 
produto. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 180 dias, a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

25 
Objeto:   Fécula de Batata 

Unidade de 200g 500 R$10,20 R$5.100,00 
  



Descrição Detalhada: Fécula 
de Batata, sem glúten, sem 
lactose, livre de gorduras 
trans, de sabor neutro, 
apropriada para preparação 
de bolos, pães, massas , 
acondicionada em 
embalagem plástica com 
200g, contendo a descrição 
das características do 
produto. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 180 dias, a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

26 

Objeto:   Feijão Carioquinha 

kg 700 R$5,60 R$3.920,00 

  

Descrição Detalhada:Feijão 
carioquinha, tipo 1, 
embalagem de 01kg, 
dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

27 

Objeto:   Feijão Fradinho 

kg 150 R$5,00 R$750,00 

  

Descrição Detalhada:Feijão 
fradinho, tipo 1, 
embalagem de 01kg, 
dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 



 

 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

28 

Objeto:   Feijão Preto 

kg 60 R$5,40 R$324,00 

  

Descrição Detalhada:Feijão 
preto, tipo 1, embalagem 
de 01kg, dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

29 

Objeto:   Milho de Pipoca 

Unidade de 500g 200 R$3,30 R$660,00 

  

Descrição Detalhada:  Milho 
para pipoca tipo 1, 
preparados  com matérias 
primas sãs, limpas, isentas 
de matérias terrosas e 
parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no 
máximo de 15% de 
umidade  - embalagem 
sendo pacote de 500g,  
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

30 

Objeto:  Arroz Parboilizado 
de 1ª qualidade kg 500 R$2,90 R$1.450,00 

  



Descrição Detalhada: Arroz 
agulhinha de 1ª qualidade, 
parboilizado, classe longo 
fino, tipo 01, sem glúten, 
contendo no mínimo 90% 
dos grãos inteiros. Com 
rendimento após o 
cozimento de no mínimo 
2,5 vezes a mais do peso 
antes da cocção, devendo 
também apresentar 
coloração branca – 
embalagem 1 Kg. Validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

31 

Objeto:  Catchup 

kg 25 R$16,80 R$420,00 

  

Descrição Detalhada: 
Catchup, molho de 
consistência pastosa 
composto de tomate, 
açúcar, sal e condimentos - 
embalagem sache ou tetra 
pak de 1 kg. A embalagem 
deve conter identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 180 dias, a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

32 
Objeto:  Curry 

kg 12 R$15,82 R$189,84 
  



 

 

Descrição Detalhada: Curry 
em pó, dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade - embalagem com 
1 kg 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

33 

Objeto:  Creme de leite 

Unidade de 200g 600 R$3,56 R$2.136,00 

  

Descrição Detalhada: Creme 
de leite UHT - embalagem 
tetra pack 200g . A 
embalagem deve conter 
identificação, procedência, 
informação nutricional, 
número do lote, data de 
validade. O produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 180 dias, a partir da data 
da entrega na unidade 
requisitante. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

34 

Objeto: Açúcar Cristal 

kg 550 R$3,00 R$1.650,00 

  

Descrição Detalhada: 
Açúcar Cristal de 1ª 
qualidade, contendo no 
mínimo 99,3% de 
carboidrato por porção, 
deverá ser fabricado de 
cana de açúcar livre de 
fermentação, isento de 
matéria terrosa e parasitos 
e de detritos animais ou 
vegetais – embalagem 1 Kg. 
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 



  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

35 

Objeto: Amido de Milho 

kg 100 R$19,17 R$1.917,00 

  

Descrição Detalhada: Amido 
de milho enriquecido com 
ferro e ácido fólico, 
acondicionado em 
embalagem plástica de 1 
Kg, isenta de matéria 
terrosa, de parasitos e de 
detritos animais ou 
vegetais. Validade mínima 
de 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

36 

Objeto: Café 

Unidade 250g 280 R$4,42 R$1.237,60 
  

Descrição Detalhada: Café 
em pó torrado e moído, 
com 



 

 

embalagem a vácuo-puro, 
de qualidade global da 
bebida igual ou superior a 
6.0 que atenda os 
parâmetros estabelecidos 
na Resoluções SAA-28, de 
01/06/2007 e, SAA-30, de 
22/06/2007, Resolução RDC 
n. 277 de 22/09/2005, da 
ANVISA – Agência Nacional 
de Vigilância bSanitária e a 
Instrução Normativa n. 8, 
de 11/07/2003, do 
Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento. 
A composição será 
comprovada por laudo 
emitido por instituto de 
reconhecida competência (a 
exemplo da ITAL – Instituto 
de Tec. de Alimentos), com 
data de emissão não 
superior a seis meses da 
entrega dos envelopes. O 
laudo deverá ser 
apresentado juntamente 
com a Proposta. O café 
deverá ter embalagem a 
vácuo-puro de 250g, com 
prazo de validade impresso 
nas embalagens (na caixa 
de embalagem e no pacote 
individual) mínimo de 6 
meses, a partir da data de 
entrega.                                                                                                             

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

37 

Objeto: Canela em Pau 

KG 10 R$44,64 R$446,40 

  

Descrição Detalhada: 
condimento canela em pau, 
isento de matéria terrosa, 
de parasitos e de detritos 
animais ou vegetais.  
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 



  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

38 

Objeto: Canjiquinha/Xerém 

Unidade de 500g 150 R$1,53 R$229,50 

  

Descrição Detalhada: 
Também chamada de 
xerém, proveniente do grão 
pilado de milho (através de 
processo higiênico), livre de 
umidade e de fragmentos 
estranhos, acondicionado 
em embalagem de 
polietileno resistente, de 
acordo com a praxe do 
fabricante, devidamente 
rotulado nos aspectos 
qualitativo, quantitativo, 
constando o prazo de 
validade, marca comercial, 
procedência de fabricação, 
número do registro no 
órgão competente e demais 
dado, conforme as 
disposições da legislação 
em vigor – embalagem 
pacote de 500g. Validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

                                                                                                                                          
Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

39 

Objeto: Castanha de Caju 
Sem Sal (para o vatapá) kg 10 R$42,67 R$426,70 

  



 

 

Descrição Detalhada: 
Castanha de caju, inteira, 
torrada, descascada, sem 
sal, de 1ª qualidade, 
devidamente armazenadas 
e isenta de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais 
ou vegetais,  acondicionado 
em saco plástico 
transparente, atóxico, 
pacote com 1 kg, com 
identificação do produto e 
prazo de validade mínima 
de 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

40 

Objeto: Cravo 

KG 10 R$72,34 R$723,40 

  

Descrição Detalhada: Cravo 
da índia isento de matéria 
terrosa, de parasitos e de 
detritos animais ou 
vegetais.  Validade mínima 
de 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

41 

Objeto: Ervilha em 
Conserva 

Unidade de 2KG 24 R$12,86 R$308,64 

  

Descrição Detalhada: 
Ervilha em conserva, 
reidratada, peso líquido 
drenado de 2 kg, 
embalagem sem 
amassaduras e sem 
ferrugem, dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade, informação dos 



ingredientes e composição 
nutricional. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

42 

Objeto: Farinha de 
Mandioca 

kg 140 R$4,30 R$602,00 

  

Descrição Detalhada: 
Farinha  de  mandioca   
fabricada  a partir de  
matérias  primas  limpas,  
isentas de matéria  terrosa  
e  parasitos.  Não podem 
estar úmidas, fermentadas  
ou rançosas.  Produto 
obtido pela  ligeira  torração 
da raladura  das  raízes  de 
mandioca (Manibot 
utilissima) previamente 
descascada, lavada, e  
isentas do radical cianeto.  
Embalagem 

integra  de  1kg , na  
embalagem deverá constar 
data da fabricação data de 
validade e  número do lote 
do produto. Validade 
mínima de 6 meses na data 
da entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

43 
Objeto: Farinha de Rosca 

Unidade de 500g 100 R$7,50 R$750,00 
  



 

 

Descrição Detalhada: 
Farinha de rosca, 
embalagem com 500g, 
dizeres de rotulagem, data 
de fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

44 

Objeto: Fermento biológico 
para pão 

Unidade de 500g 10 R$12,95 R$129,50 

  

Descrição Detalhada: 
Fermento biológico 
(embalagem de 500 g), 
granulado, com 
identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, 
fabricante, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 6 
meses a contar da data da 
entrega. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

45 

Objeto: Fermento químico 
em pó   

Unidade de 100g 200 R$3,00 R$600,00 

  

Descrição Detalhada: 
Fermento químico em pó 
instantâneo. A embalagem 
deve conter no mínimo 
100g, identificação, 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, 
data de validade. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 180 dias, a partir 
da data da entrega na 
unidade requisitante 



Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

46 

Objeto: Flocão de Milho 

Unidade de 500g 250 R$2,90 R$725,00 

  

Descrição Detalhada: Flocos 
de milho pré-cozidos, 
enriquecidos com Ferro e 
Ácido Fólico, característica 
flocão, acondicionado em 
embalagem plástica de 
500g  isenta de matéria 
terrosa, de parasitos e de 
detritos animais ou 
vegetais. Validade mínima 
de 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

47 

Objeto: Folha de louro 

Kg 2 R$49,00 R$98,00 

  

Descrição Detalhada: Folha 
de louro, isenta de matéria 
terrosa, de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais 
- 1 kg. O produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 180 dias, a partir da data 
da entrega na unidade 
requisitante. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

48 
Objeto: Granola 

kg 24 R$15,84 R$380,16 
  



 

 

Descrição Detalhada: 
Granola tradicional, pacote 
1 kg. Ingredientes: aveia em 
flocos, mel, fibra e gérmen 
de trigo, açúcar mascavo, 
uva passa, flocos em cereais 
(trigo arroz, aveia e milho), 
castanhas (caju e pará), 
flocos de milho, óleo 
vegetal, maçã desidratada, 
gergelim e malte de cereais. 
Com identificação do 
produto e prazo de validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

49 

Objeto: Grão de Bico 

Unidade de 500g 60 R$10,00 R$600,00 

  

Descrição Detalhada: Grão 
de Bico, pacote 500 g, não 
contém glúten, com 
identificação do produto e 
prazo de validade mínima 
de 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

50 

Objeto: Leite Condensado 

Unidade de 395g 200 R$4,90 R$980,00 

  

Descrição Detalhada:  Leite 
condensado, embalagem 
Tetra Pack de 395g, com 
identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, 
fabricante, data de 
fabricação e validade. 
Validade mínima de 6 
meses, a contar da data da 
entrega. 



Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

51 

Objeto: Leite de Coco 
Integral em garrafa de vidro 

Unidade DE 1L 220 R$15,00 R$3.300,00 

  

Descrição Detalhada:  Leite 
de coco integral, produto 
obtido de leite de coco 
pasteurizado e 
homogeneizado, podendo 
conter conservantes, 
acidulantes e/ou 
espessante - embalagem de 
vidro e escura de 1 L. 
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

52 

Objeto: Leite Líquido 
Integral 

Litro 360 R$3,03 R$1.090,80 

  

Descrição Detalhada: leite 
integral, tipo longa vida, 
envasado em caixa tetra 
pak de 01 (um) litro, 
tratado termicamente pelo 
sistema UAT (Ultra Alta 
Temperatura), embalagem 
original do fabricante, com 
registro no MA-SIF, 
estampada na embalagem, 
informações do fabricante e 
data de vencimento; 
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 



 

 

NUTRIÇÃO 

53 

Objeto: Leite em Pó Integral 

kg 150 R$17,50 R$2.625,00 

  

Descrição Detalhada: Leite 
em pó integral, obtido por 
desidratação do leite de 
vaca integral e apto para 
alimentação humana, 
mediante processos 
tecnológicos adequados, 
aspecto uniforme e sem 
grânulos, cor branco 
amarelada embalagem 
aluminizada, composição 
nutricional: 26% no mínimo 
de gordura e proteína  - 
embalagem de 1kg. 
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

54 

Objeto: Macarrão tipo 
Espaguete 

Unidade de 500g 200 R$4,42 R$884,00 

  

Descrição Detalhada: 
Macarrão tipo Espaguete, 
vitaminado, com ovos, 
pacote de 500g, dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

55 
Objeto: Macarrão tipo Pene 

Unidade de 500g 100 R$3,33 R$333,00 
  



Descrição Detalhada: 
Macarrão tipo Pene, pacote 
com 500g, dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

56 

Objeto: Macarrão tipo 
Talharim 

Unidade de 500g 200 R$4,50 R$900,00 

  

Descrição Detalhada: 
Macarrão tipo Talharim, 
pacote de 500g, dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

57 

Objeto: Maionese 

Kg 20 R$14,10 R$282,00 

  

Descrição Detalhada: 
Maionese tradicional: 
Composta de água, óleo 
vegetal, vinagre, amido de 
milho modificado, Ovos 
pasteurizados, açúcar, sal, e 
suco de limão. Acidulante: 
ácido láctico. Espessante: 
goma xantana. Conservador 
ácido sórbico. Sequestrante 
EDTA cálcio dissódico. 
Corante páprica. 
Aromatizante e 
antioxidante: BHT e BHA. 
Não contenha glúten. 



 

 

Embalagem: sachet 
contendo 1 kg. Validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

58 

Objeto: Manteiga 

kg 50 R$12,06 R$603,00 

Descrição Detalhada: 
manteiga com sal de 1ª 
qualidade. Embalagem em 
balde ou lata de no mínimo 
1kg. Validade mínima de 3 
meses, a partir da data de 
entrega. A data de 
fabricação não poderá ser 
anterior a 10 dias da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

59 

Objeto: Margarina 

Balde de 15 kg 12 R$80,03 R$960,36 

  

Descrição Detalhada: 
Margarina cremosa com sal, 
contendo vitamina A, 
mínimo de 80% de lipídios. 
Embalagem em balde de 15 
kg, original de fábrica, 
contendo a descrição e 
características do produto. 
Validade mínima de 3 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

60 
Objeto: Massa para lasanha 
pronto uso 

Unidade de 200g 80 R$2,40 R$192,00 



  

Descrição Detalhada: Massa 
para lasanha pronto uso, 
uso direto ao forno, 
embalagem de 200g. 
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

61 

Objeto: Milho Branco para 
Canjica 

Unidade de 500g 96 R$1,81 R$173,76 

  

Descrição Detalhada: Milho 
branco para mugunzá, 
classe branco, tipo 1, 
acondicionado em 
embalagem com 500g 
contendo a descrição das 
características do produto.  
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

62 

Objeto: Milho Verde 

Unidade de 2KG 48 R$11,35 R$544,80 

  

Descrição Detalhada: Milho 
Verde em conserva, sem 
amassaduras e sem 
ferrugens, com dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade, informação dos 
ingredientes e composição 
nutricional. Embalagem de 
2kg. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 



 

 

NUTRIÇÃO 

63 

Objeto: Molho de Tomate 
sabor Manjericão 

kg 120 R$11,00 R$1.320,00 

  

Descrição detalhada: molho 
de tomate refogado à base 
de polpa de tomate 
temperado com 
manjericão. O produto não 
deverá conter pimenta, 
gorduras saturadas e trans. 
Embalagem: tipo bag longa 
vida; sacos de polietileno 
com nylon e evoh ou pouch 
com peso líquido de 1 kg. 
As embalagens deverão 
estar reembalados em 
caixas de papelão 
resistente.Validade: mínima 
de 6 meses, com data de 
fabricação não superior a 
30 dias da entrega do 
produto, devendo estar 
especificado os meses e as 
referidas datas na 
embalagem. 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

64 

Objeto: Mostarda 

Unidade de 200g 10 R$6,70 R$67,00 

  

Descrição Detalhada: 
Mostrada de 1ª qualidade. 
Embalagem: sachet 
contendo 200 g. Validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. A data 
de fabricação não poderá 
ser anterior a 10 dias da 
data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 



45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

65 

Objeto: Óleo de soja 

Unidade de 900ml 200 R$4,02 R$804,00 

  

Descrição Detalhada: Óleo 
de soja refinado tipo 1, rico 
em vitamina E, tipo 01, que 
sofreu processo tecnológico 
adequado como 
degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação, 
ou não de desodorização - 
embalagem 900ml. 
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega.                                                                                                               
Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

66 

Objeto: Ovos brancos de 
galinha 

Dúzias 300 R$15,40 R$4.620,00 

  

Descrição Detalhada: Ovos 
brancos de galinha, 
tamanho grande, de 
primeira qualidade, frescos, 
isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao 
produto que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), 
inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, 
acomodados em cartelas e 
embalados em caixas 
contendo 60 unidades cada 
caixa de papelão, sendo 
estas em perfeitas 
condições estruturais, 
padronizadas e lacradas.    
Validade mínima de 30 dias, 
a partir da data de entrega.                                               

  



 

 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

67 

Objeto: Pão para Cachorro 
Quente 

kg 150 R$21,97 R$3.295,50 

  

Descrição Detalhada: Pão 
para “cachorro quente”, 
unidade de 50g de boa 
qualidade, com miolo 
branco e casca de cor 
dourada brilhante e 
homogênea. Serão 
rejeitados pães mal 
assados, achatados, 
queimados, amassados e 
embatumados aspecto 
massa pesada e de 
características 
organolépticas anormais. A 
entrega deve ser realizada 
por kg. 

                                          

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

68 

Objeto: Páprica Doce 

kg 10 R$13,39 R$133,90 

  

Descrição Detalhada: 
Páprica doce, dizeres de 
rotulagem, data de 
fabricação e prazo de 
validade – embalagem com 
1 kg                                         

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

69 
Objeto: Povilho Doce 

Unidade de 500g 100 R$5,67 R$567,00 
  



Descrição Detalhada: 
POLVILHO DOCE, 
FABRICADO A PARTIR DE 
MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E 
LIMPAS. PRODUTO LIVRE 
DE MATÉRIA TERROSA, 
PARASITOS, LARVAS E 
DETRITOS ANIMAIS E 
VEGETAIS. PACOTE DE 
POLIETILENO ATÓXICO, 
RESISTENTE, CONTENDO 
PESO LÍQUIDO DE 500G.                                        

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

70 

Objeto: Queijo Parmesão 
Ralado 

kg 40 R$33,90 R$1.356,00 

  

Descrição Detalhada: 
Queijo parmesão ralado, 
isento de quaisquer tipos de 
impureza e elementos 
estranhos, não podendo 
também estar fermentado 
ou rançoso - embalagem 
mínima de 1Kg. Validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

71 
Objeto: Sal 

Kg 150 R$2,43 R$364,50 
  



 

 

Descrição Detalhada: Sal 
refinado, extra, iodado, 
com granulação uniforme, 
com no mínimo 98,5% de 
cloreto de sódio e com 
dosagens de sais de iodo de 
no mínimo 10mg e máximo 
de 15mg de iodo por quilo 
de acordo com a Legislação 
Federal específica, com 
registro no Ministério da 
Saúde - embalagem 1 kg.  
Validade mínima de 6 
meses, a partir da data de 
entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

72 

Objeto: Sardinha 

Unidade de 130g 200 R$3,00 R$600,00 

  

Descrição Detalhada: 
Sardinha conservado no 
molho de tomate, sólido, 
em embalagem de folhas de 
flandres de no mínimo 
130g, contendo anel de 
abertura e as características 
do produto. Validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

73 

Objeto: Tapioca em flocos 
finos Unidade de 500g 200 R$7,72 R$1.544,00 

  



Descrição Detalhada: 
farinha de tapioca, classe 
granulada, flocos finos, tipo 
1. Produto derivado da 
Mandioca, apresentação 
sob forma de grânulos, 
poliédricos, irregulares, 
torrado, livre de umidade e 
de fragmentos estranhos, 
acondicionado em 
embalagem de polietileno 
resistente, de acordo com a 
praxe do fabricante, 
devidamente rotulado nos 
aspectos qualitativo, 
quantitativo, constando o 
prazo de validade, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, número do 
registro no órgão 
competente e demais dado, 
conforme as disposições da 
legislação em vigor – 
embalagem 500g. Validade 
mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

74 

Objeto: Trigo para quibe 

Unidade de 500g 200 R$4,82 R$964,00 

  

Descrição Detalhada: Trigo 
para Quibe, contendo no 
mínimo 500g, com 
identificação do produto e 
prazo de validade mínima 
de 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

75 
Objeto: Vinagre Álcool 

Unidade de 750 ML 100 R$3,70 R$370,00 
  



 

 

Descrição Detalhada: 
Vinagre branco de álcool 
com acidez mínima de 4,0% 
- embalagem mínima de 
750ML.  Validade mínima 
de 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

76 

Objeto: Vinagre de Maçã 

Unidade de 750ml 50 R$4,36 R$218,00 

  

Descrição Detalhada:  O 
produto deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 72 
(Decreto 

12.486 de 20/10/78) e 
Resolução de n.º 26 de 
17/06/2013 FNDE; produto 
fermentado acético de 
maçã e conservador INS 
224, sem glúten; preparado 
de mosto limpo, isento de 
matéria terrosa e de 
detritos animais ou 
vegetais; não deverá conter 
substancias estranhas à sua 
composição normal, exceto 
as permitidas; deverá 
apresentar acidez mínima 
de 4,0% p/v; com aspecto 
límpido; de cor, cheiro e 
sabor próprios; Embalagem 
Primária: frasco plástico de 
no mínimo 750ML, atóxico, 
resistentes, transparentes, 
lacrados. 

Embalagem Secundária: 
deverá ser de caixa de 
papelão tipo duplex, 
reforçada e resistente, 
contendo 12 frascos, 
apresentando data de 
fabricação, número do lote 
e condições de 
armazenagem. Validade 



mínima de 6 meses, a partir 
da data de entrega. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

77 

Objeto: Bobina Plástica 

Unidade de 40x60 12 R$25,00 R$300,00 

  

Descrição Detalhada: 
Bobina plástica picotada 
40x60 cm. Plástico liso, 
totalmente transparente, 
fundo reto, de alta 
densidade, resistente a 
rasgaduras e perfurações e 
permitindo a selagem. 
Embalados individualmente 
contendo 400 plásticos. 
Hiper Roll. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

78 

Objeto: Colher Descartável 

Pacote com 100 
unidades 

200 R$4,86 R$972,00 

  

Descrição Detalhada: Colher 
descartável- colher de 
sobremesa descartável, em 
material plástico de 
poliestireno, cor 
transparente, com tamanho 
aproximadamente de 10 
cm. Embalagem primaria 
em pacotes plásticos com 
100 unidades. 

  



 

 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

79 

Objeto: Copo descartável 

Pacote com 100 
unidades 

350 R$5,76 R$2.016,00 

  

Descrição Detalhada: copo 
descartável, material 
poliestireno, capacidade 
aproximada 200ml, 
aplicação água/suco e 
refrigerante, cor 
transparente, altura 
aproximada 8cm, fundo: 
diâmetro 4,5cm, boca: 
diâmetro aproximado 7cm, 
massa mínima: 2,20g 
especificações aprovadas 
pelo INMETRO. Pacote com 
100 unidades 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

80 

Objeto: Pano Descartável 

Unidade de rolo 33x50 2 R$121,66 R$243,32 

  

Descrição Detalhada: 
Produzido a partir de um 
não tecido agulhado, ou 
seja, em que a manta é 
consolidada por 
entrelaçamento mecânico, 
possuir estrutura porosa e 
composição têxtil 
balanceada, para absorver e 
reter rapidamente qualquer 
tipo de sujeira ou líquido, 
podendo ainda ser 
reaproveitado em outras 
etapas do serviço de 
limpeza, picotado, na cor 
BRANCA, medindo 33 x 50 
cm, com gramatura 45 g/m, 
composição 70 % viscose 30 
% poliéster, contendo 600 
folhas. 



  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

81 

Objeto: Papel Manteiga 

Unidade 10 R$6,70 R$67,00 

  

Descrição Detalhada: Papel 
manteiga, cada rolo 
contendo 7,5 metros, com 
identificação do produto, 
marca do fabricante. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

82 

Objeto: Saco de Papel para 
Pipoca. 

Pacote com 500 
unidades 

8 R$12,96 R$103,68 

  

Descrição Detalhada: saco 
de papel monolucido para 
pipoca 25 cm x 14 cm. 
Pacote com 100 unidades. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

83 

Objeto: Toucas Descartáveis 

Pacote com 100 
unidades 

6 R$10,00 R$60,00 

  

Descrição Detalhada: Touca 
soldadas eletronicamente 
por ultrassom, ajustável a 
qualquer tamanho de 
cabeça, confeccionadas 
com elástico especial em 
todo o perímetro da touca, 
100% polipropileno, 
tamanho 19" (45x50cm). 
Embalagem contendo 100 
unidades. 

  



 

 

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

84 

Objeto: Camarão Seco 
Defumado 

Kg 10 R$53,94 R$539,40 

  

Descrição Detalhada: 
CAMARÃO SECO, 
APRESENTAÇÃO COM 
CASCA, TAMANHO MÉDIO, 
APLICAÇÃO CONSUMO 
HUMANO. 

  

Local de Entrega: Rodovia 
Ilhéus Itabuna, BR 415 S/N – 
Km 13 - Ilhéus - BA CEP 
45.653-000 - Setor: 
NUTRIÇÃO 

85 

Objeto: ABACAXI 

KG 750 5 R$3.750,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, tipo 
Havaí ou pérola, apresentando 
grau de maturação (que dure 3 
- 5 dias até o consumo) tal que 
lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
Deve ser isento de matéria 
terrosa, parasitos e detritos 
animais.  

                         

86 

Objeto: BATATA INGLESA 

KG 800 5,95 R$4.760,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, firme 
e compacta, devendo ser 
graúda, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

87 

Objeto: BETERRABA 

KG 150 9,22 R$1.383,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 



88 

Objeto: CEBOLA BRANCA 
GRAÚDA 

KG 150 6,81 R$1.021,50 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

89 

Objeto: CENOURA 

KG 500 6,45 R$3.225,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

90 

Objeto: CHUCHU 

KG 380 4,73 R$1.797,40 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

91 

Objeto: CÔCO SECO 

UNID 400 5,36 R$2.144,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

92 

Objeto: GOIABA 

KG 150 7,14 R$1.071,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
nacional, tamanho, cor e 
conformação uniforme, bem 
desenvolvida e madura, com 
polpa intacta e firme, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais 

93 Objeto: GENGIBRE KG 5 9,09 R$45,45 



 

 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

94 

Objeto: LARANJA 

KG 300 6,02 R$1.806,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, tipo 
pera, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

95 

Objeto: LIMÃO 

KG 50 5,14 R$257,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

96 

Objeto: MAÇÃ 

KG 50 8,11 R$405,50 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, tipo 
Fuji ou gala, nacional, 
tamanho, cor e conformação 
uniforme, bem desenvolvida e 
madura, com polpa intacta e 
firme, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

97 

Objeto: MAMÃO FORMOSA 

KG 200 6,6 R$1.320,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, tipo 
formosa, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

98 Objeto: MANGA TOMMY KG 550 6,88 R$3.784,00 



Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, tipo 
Tomy ou similar, tamanho e 
coloração uniforme, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

99 

Objeto: MAXIXE 

KG 60 7,6 R$456,00 

Descrição Detalhada: DE 1ª 
QUALIDADE - in natura firme e 
bem desenvolvidos, sem 
ferimentos ou defeitos, 
apresentando grau de 
evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias 
da espécie e variedade, não 
estando danificadas por 
qualquer lesão de origem física 
ou mecânica que afete sua 
aparência, apresentando grau 
de maturação tal que lhe 
permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
Deve ser isento de matéria 
terrosa, parasitos e detritos 
animais. 

100 

Objeto: MEL DE ABELHA                                              

Descrição Detalhada: Mel de 
abelha natural puro, sem 
conservantes e aditivos, em 
embalagem de 1 L. 

LITRO 6 32 R$192,00 

101 

Objeto: MELANCIA 

KG 1150 6,2 R$7.130,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, com 
casca firme, lustrosa e sem 
manchas escuras, sem lesões 
de origem física, perfurações e 
cortes oriundos do manuseio e 
transporte, a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

102 

Objeto: MELÃO 

KG 400 7,71 R$3.084,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, com 
casca firme, lustrosa e sem 
manchas escuras, sem lesões 
de origem física, perfurações e 
cortes oriundos do manuseio e 
transporte, a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 



 

 

parasitos e detritos animais. 

103 

Objeto: PEPINO 

KG 150 5,56 R$834,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

104 

Objeto: PIMENTÃO 

KG 25 6,73 R$168,25 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

105 

Objeto: POLPA AÇAÍ 

KG 300 15,22 R$4.566,00 

Descrição Detalhada: DE 1ª 
QUALIDADE – SABOR AÇAÍ 
(PACOTE DE 01 KG). 100% 
natural da fruta, concentrada, 
sem conservantes, embalagem 
de 1kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e S.I.F ou 
S.I.M  

106 

Objeto: POLPA CUPUAÇU 

KG 300 14,09 R$4.227,00 

Descrição Detalhada: DE 1ª 
QUALIDADE – SABOR 
CUPUAÇU (PACOTE DE 01 
KG). 100% natural da fruta, 
concentrada, sem 
conservantes, embalagem de 
1kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e S.I.F ou 
S.I.M  

107 Objeto: QUIABO KG 140 7,84 R$1.097,60 



Descrição Detalhada: DE 1ª 
QUALIDADE - in natura firme e 
bem desenvolvidos, sem 
ferimentos ou defeitos, 
apresentando grau de 
evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias 
da espécie e variedade, não 
estando danificadas por 
qualquer lesão de origem física 
ou mecânica que afete sua 
aparência, apresentando grau 
de maturação tal que lhe 
permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
Deve ser isento de matéria 
terrosa, parasitos e detritos 
animais.  

108 

Objeto: REPOLHO VERDE 

KG 300 7,21 R$2.163,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e 
detritos animais. 

109 

Objeto: TANGERINA PONKAN 

KG 150 6,21 R$931,50 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, com 
casca firme, lustrosa e sem 
manchas escuras, sem lesões 
de origem física, perfurações e 
cortes oriundos do manuseio e 
transporte, a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo e que aguente até 5 
dias antes do consumo. Deve 
ser isento de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais. 

110 

Objeto: TOMATE MADURO 

KG 1100 6,82 R$7.502,00 

Descrição Detalhada: De 1ª 
QUALIDADE - in natura, TIPO 
SALADA, apresentando grau 
de maturação tal que lhe 
permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
Deve ser isento de matéria 
terrosa, parasitos e detritos 
animais.  

111 

Descrição: CÂMARA 

FRIGORÍFICA PEÇAS / 

ACESSÓRIOS 

Descrição Complementar: 

COMPRESSOR MT 50 4.5 HP 

220 V 3F igual ou superior a 

Danfos UND 1 6366,67 6366,67 



 

 

112 

Descrição: CÂMARA 

FRIGORÍFICA PEÇAS / 

ACESSÓRIOS 

Descrição Complementar: 

COMPRESSOR CR62K 

QMPFV-20C20MP COP 5.0 

HP 220 V igual ou superior a 

Copeland UND 1 8.100,00 8.100,00 

      

TOTAL 
R$214.439,43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA - Ilhéus. 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº: 01/2019 

Processo n.° 23461.001202/2019-65 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – Campus Ilhéus, 
com sede na Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 13, S/N - Alto Mirante, Ilhéus - BA, 45630-000, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 107 643 07 0014 37, neste ato representado pelo seu Diretor Prof. THIAGO NASCIMENTO 

BARBOSA, nomeado pela Portaria nº1.312 de 01 de setembro de 2014, publicada no DOU de 02 de 

setembro de 2014, inscrito(a) no CPF nº 001.741.455-51 portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx-xx 

SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2018, publicada no comprasnet de ...../...../2017, processo administrativo n.º 
23461.001057/2018-31, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta 
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........, 

especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão 
nº 01/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
Marca 

(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido 
no edital) 

Unidade 
Quantida

de 
Valor Un 

Prazo 
garantia ou 
validade (se 
exigido no 

edital) 

        
 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

3.1.1. xxxxxxxxxxx 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) ................................, 
não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  



 

 

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as  negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência ANEXO AO 
EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se 
houver).  
 

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


