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1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de gêneros alimen cios para atender o serviço de alimentação e nutrição do campus

Itape nga conforme condições, quan dades, exigências e es ma vas, inclusive as encaminhadas pelos
órgãos par cipantes, estabelecidas neste instrumento:

GRUPOS 1 e 2: IFBAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOSALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

GRUPO 1

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

ESTIMADO

VALOR TOTAL

ESTIMADO

1

AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Sacarose de cana de

açúcar aspecto granuloso fino a médio, de boa qualidade.

Embalagem em polie leno lacrada com prazo de validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega. Pacote de

1 KG

KG 2250 R$ 4,32 R$ 9.720,00

2

AÇAFRÃO. Condimento alimen cio, Ingrediente:

cúrcuma em pó puro. Embalagem: pacote com 100

gramas, com dados de iden ficação do produto, marca

do fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de

acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.

Data de fabricação recente.

KG 100 R$ 31,42 R$ 3.142,00

3

ACHOCOLATADO, bebida láctea UHT pronto para

consumo, sabor chocolate, contém soro do leite, fonte de

vitaminas, cálcio e ferro, baixo teor de açúcar (até 10%),

sabor agradável, embalagem, tetrapack de 200 mL.

Validade de 6 meses a par r da data de entrega.

UND 5400 R$ 2,50 R$ 13.500,00



4

ALHO puro em pasta sem sal. Validade mínima de 6

meses a par r da data de entrega. Embalagem em balde

plás co atóxico de no mínimo 1KG.

KG 100 R$ 16,90 R$ 1.690,00

5

AMEIXA em calda, ingredientes: água, açúcar e ameixa,

sem coloração ou aroma zação ar ficial. Validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem em lata, intacta, peso líquido de 850g, peso

drenado de 400g.

UND 50 R$ 17,36 R$ 868,00

6

AMIDO DE MILHO. Isento de impurezas, validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem de 500g

KG 100 R$ 8,78 R$ 878,00

7

ARROZ, po 1, po classe longo fino, po subgrupo

parbolizado, livre de sujidades, parasitas e larvas, validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem plás ca intacta. Pacote de 1kg.

KG 5000 R$ 5,96 R$ 29.800,00

8

AZEITE DE OLIVA, po extra virgem, proveniente da

azeitona ob do da primeira prensagem a frio, sem

misturas, não refinado, acidez máxima 0,5 %, rico em

vitamina E, embalado em garrafa escura, resistente, que

garanta a integridade do produto até o consumo sem

oxidação. Validade mínima de 6 meses a par r da data de

entrega. Embalagem com 500 ml. Similar as marcas

cocineiro e Carrefour Discount ou superior que tenham

sido aprovadas na Proteste

UND 450 R$ 26,62 R$ 11.979,00

9

AZEITE DE DENDÊ, puro, baixa acidez. Embalagem com

500 ML. Validade mínima de 6 meses a par r da data de

entrega.

UND 50 R$ 12,77 R$ 638,50

10

AZEITONAS, po verde, apresentação sem caroço e sem

tempero, em conserva. Validade mínima de 6 meses a

par r da data de entrega, data de fabricação recente.

Embalagem em balde de Peso líquido de 3 kg e Peso

drenado 2Kg

UND 200 R$ 39,00 R$ 7.800,00

11

BISCOITO SALGADO, po cream cracker, apresentação

quadrado, sem recheio. Serão rejeitados biscoitos mal

cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de

dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem de

polie leno, fechados e intactos, validade mínima de 6

meses a par r da data de entrega. Pacote 400g.

PCT 500 R$ 4,93 R$ 2.465,00

12

BISCOITO DOCE, po maisena, apresentação retangular

ou redondo, sem recheio, sabor chocolate. Serão

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem se

apresentar quebradiço. Embalagem de polie leno,

fechados e intactos, validade mínima de 6 meses a par r

da data de entrega. Pacote 400g.

PCT 500 R$ 4,36 R$ 2.180,00

13

BISCOITO DOCE, po maisena, apresentação retangular

ou redondo, sem recheio, sabor tradicional. Serão

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem se

apresentar quebradiço. Embalagem de polie leno,

fechados e intactos, validade mínima de 6 meses a par r

da data de entrega. Pacote 400g.

500 500 R$ 5,15 R$ 2.575,00

14

BISCOITO, po Clube Social tradicional ou integral.

Contém 6 unidades com 24g cada. Composição: farinha

de trigo, ferro e ácido fólico. Data de fabricação recente.

PCT 4800 R$ 4,81 R$ 23.088,00

15

BOMBOM de chocolate. Ingredientes: castanha de caju

ou amêndoas ou nozes, leite em pó, cacau em pó.

Validade mínima de 6 meses. Pacote de 1Kg (50

unidades)

KG 100 R$ 25,44 R$ 2.544,00



16

BARRA DE CEREAL integral, zero gorduras trans, baixo

teor de gordura saturada, sódio e açúcar, rico em fibras,

sabor castanha de caju com cobertura de chocolate, barra

com no mínimo 20g. Validade mínima de 6 meses a par r

da data de entrega.

UND 5040 R$ 1,61 R$ 8.114,40

17

CAFE, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250

gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da

Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,

registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria

451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos

- CNNPA. Validade mínima de 6 meses a par r da data de

entrega

UND 2000 R$ 5,39 R$ 10.780,00

18

CANELA EM PAU. Ingredientes: Canela em pau

desidratada, data de fabricação recente. Embalagem

contendo 20 g.

KG 10 R$ 45,01 R$ 450,10

19
CATCHUP tradicional, validade mínima de 6 meses.

Embalagem de 400G
UND 300 R$ 5,50 R$ 1.650,00

20

CHOCOLATE, em pó, solúvel, natural, sem adição de

açúcar, no mínimo 50% cacau, não achocolatado.

Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro

caracterís co. Validade não inferior a 6 meses.

Embalagem de 1Kg

KG 100 R$ 38,72 R$ 3.872,00

21
CHOCOLATE preto granulado. Validade mínima de 6

meses a par r da data de entrega. Embalagem de 500g
KG 30 R$ 13,17 R$ 395,10

22
COCO RALADO, desidratado, validade mínima de 6

meses. Embalagem 100 gramas.
 UND 400 R$ 4,15 R$ 1.660,00

23

COLORAU OU COLORÍFICO – corante natural produzido

de sementes de urucum, vermelho intenso, o produto

deverá apresentar registro no órgão competente e

rotulagem de acordo com as resoluções RDC 259/2002,

RDC 359/2003 e a RDC 360/2003. Não deverá apresentar

misturas inadequadas ao produto, presença de

impurezas, formação de grumos, coloração clara demais e

sabor alterado. A embalagem deve estar intacta, prazo de

validade mínimo de 6 meses a par r da data de entrega.

KG 200 R$ 8,18 R$ 1.636,00

24

COMINHO em pó, o produto deverá apresentar registro

no órgão competente. Não deverá apresentar misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas,

formação de grumos, sabor alterado e peso insa sfatório.

A embalagem deve estar intacta, prazo de validade

mínimo de 6 meses a par r da data de entrega. Pacote de

no mínimo 100g

KG 100 R$ 20,01 R$ 2.001,00

25

CRAVO DA ÍNDIA, condimento po cravo da índia

apresentação flor. Fornecer em embalagem de no

máximo 30g. Validade mínima de 1 ano.

KG 30 R$ 58,77 R$ 1.763,10

26

CREME DE LEITE, tradicional, sem soro. Embalagem

(caixinha) com 200 gramas. Com até 20% de gordura,

Validade mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

UND 1500 R$ 3,22 R$ 4.830,00

27

DOCE NEGO BOM sabores banana ou banana com

abacaxi, industrializado, embalado individualmente, peso

≥ 15gramas, Ingredientes: açúcar, amido de milho, xarope

de glucose, polpa de banana, sem adição de corante.

Validade mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Pacote com 50 unidades

PCT 100 R$ 18,65 R$ 1.865,00

28

DOCE de amendoim, TIPO PAÇOCA, industrializado,

embalado individualmente, peso ≥18 gramas. Validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega. Pote com

50 unidades

KG 100 R$ 15,12 R$ 1.512,00



29

DOCE PÉ DE MOÇA, industrializado, embalado

individualmente, peso ≥50 gramas. Validade mínima de 6

meses a par r da data de entrega. Embalagem de 1kg

(pote com 20 unidades)

KG 200 R$ 22,24 R$ 4.448,00

30
ERVILHA, legume em conserva, prazo de validade

mínimo 6 meses, embalagem em lata 200g (drenado).
UND 500 R$ 3,03 R$ 1.515,00

31

EXTRATO, de tomate, puro e concentrado. Similar a

marca Elefante ou Quero. Deve estar isento de sujidades,

fermentação, bolor, indicadores de processamento

defeituoso e corantes ar ficiais. Prazo de validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem com no máximo 1 kg.

KG 700 R$ 14,53 R$ 10.171,00

32

FARINHA DE MANDIOCA po 1, aspecto fino, seca, de

sabor agradável. Não deverá apresentar: misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas,

corantes, baixa umidade (1 a 2%). A embalagem deve

estar intacta e prazo de validade mínimo de 6 meses a

par r da data de entrega, rotulagem de acordo com a

Anvisa. Embalagem de 1kg

KG 500 R$ 4,09 R$ 2.045,00

33

FARINHA DE ROSCA. Não deverá apresentar: misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas. A

embalagem deve estar intacta e prazo de validade mínimo

de 6 meses a par r da data de entrega. Pacote de 500 g

UND 200 R$ 4,51 R$ 902,00

34

FARINHA DE TRIGO, especial, po 1, sem fermento,

enriquecido com ferro e ácido fólico (Vit.B9). Embalagem

plás ca de polie leno, transparente/atóxico, intacta.

Prazo de validade mínimo de 6 meses a par r da data de

entrega. Embalagem de 01 kg.

KG 300 R$ 4,17 R$ 1.251,00

35

FEIJÃO CARIOQUINHA, po 1, novo, com grãos inteiros

e sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura

de outras variedades e espécies. Embalagem em sacos

plás cos transparentes e atóxicos, resistentes. Validade

mínima de 06 meses a par r da data de entrega.

Embalagem de 1kg.

KG 3000 R$ 9,60 R$ 28.800,00

36

FEIJÃO FRADINHO, po 1, novo, com grãos inteiros e

sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura de

outras variedades e espécies. Embalagem em sacos

plás cos transparentes e atóxicos, resistentes. Validade

mínima de 06 meses a par r da data de entrega.

Embalagem de 1kg

KG 500 R$ 7,75 R$ 3.875,00

37

FEIJÃO PRETO, po 1, novo, com grãos inteiros e sadios,

isento de material terroso, sujidades e mistura de outras

variedades e espécies. Embalagem em sacos plás cos

transparentes e atóxicos, resistentes. Validade mínima de

06 meses a par r da data de entrega. Embalagem de 1kg

KG 300 R$ 8,11 R$ 2.433,00

38

FERMENTO BIOLÓGICO desidratado em pó.

Ingredientes: Saccharomyces cerevisiae e monoestearato

de sorbitana. Validade mínima de 6 meses a par r da data

de entrega. Embalagens unitárias de 10 gramas.

UND 150 R$ 2,19 R$ 328,50

39

FERMENTO QUÍMICO, pó fino de cor branca, aplicação

bolos. Ingredientes: Amido de milho ou fécula de

mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e

carbonato de cálcio. Validade mínima de 6 meses a par r

da data de entrega. Lata de 100g.

UND 150 R$ 4,45 R$ 667,50

40

FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada para

cuscuz, sem sal. Amarelo, com aspecto, cor, cheiro e

sabor próprio, ausência de umidade, fermentação, ranço,

isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em

sacos plás cos po almofada, atóxicos e resistentes.

Validade mínima de 6 meses. Embalagem (pacote) com

500 gramas.

UND 500 R$ 2,95 R$ 1.475,00



41
FUBA, de milho. Embalagem com 500 g. Data de

fabricação recente.
UND 200 R$ 2,81 R$ 562,00

42

FOLHA DE LOURO, condimento, apresentação natural,

matéria-prima louro, aspecto sico folha seca, aplicação

culinária em geral. Data de fabricação recente.. Pacote de

200g

KG 30 R$ 36,36 R$ 1.090,80

43

GELATINA, em pó, sabores: morango, abacaxi e limão.

Validade mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem (pacote) de 1Kg

KG 200 R$ 23,88 R$ 4.776,00

44 LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem: de 1Kg. KG 300 R$ 28,28 R$ 8.484,00

45

LEITE CONDENSADO, tradicional, de boa qualidade.

Validade mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem (caixinha) com 395 gramas.

UND 500 R$ 4,93 R$ 2.465,00

46

LEITE DE COCO, integral, tradicional. Validade mínima

de 6 meses a par r da data de entrega Embalagem com

500 ml.

UND 300 R$ 6,19 R$ 1.857,00

47

MACARRÃO, po PARAFUSO; cor amarela; massa com

ovos, farinha de trigo po I (de sêmola), grano duro (trigo

durum para que a massa fique al dente, sol nha) e

demais substâncias permi das; isenta de corantes

ar ficiais. Embalagem em sacos plás cos transparentes e

atóxicos. Validade mínima de 06 (seis) meses a par r da

data de entrega. Embalagem com 500 g.

UND 900 R$ 5,34 R$ 4.806,00

48

MACARRÃO, po PENNE, cor amarela; massa com ovos,

farinha de trigo po I (de sêmola), grano duro e demais

substâncias permi das; isenta de corantes ar ficiais.

Embalagem em sacos plás cos transparentes e atóxicos.

Validade mínima de 06 (seis) meses a par r da data de

entrega. Embalagem de 500 gramas.

UND 900 R$ 5,01 R$ 4.509,00

49

MAIONESE, tradicional a base de óleos vegetais, rico

ômega 3 e 6 e baixo ou isento de colesterol. Validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem de 1Kg

KG 200 R$ 15,45 R$ 3.090,00

50

MANTEIGA com sal de primeira qualidade. Embalagem

(pote) de 500 gramas. Validade mínima de 6 meses a

par r da data de entrega.

UND 600 R$ 21,88 R$ 13.128,00

51

MARGARINA cremosa com sal de primeira qualidade,

feito apenas com gorduras vegetais (80%), até 20% de

gordura saturada, isento de gorduras trans. O produto

deve apresentar selo do Sif e suas condições deverão

estar de acordo com a RDC Anvisa nº270 de 22/09/2005.

Isento de ranço, bolor e outras caracterís cas

indesejáveis; deve apresentar aspecto homogêneo,

uniforme de cor amarela. Validade mínima de 6 meses a

par r da data de entrega. Em potes de 500 gramas, de

polipropileno, resistentes.

UND 400 R$ 6,77 R$ 2.708,00

52

MILHO PARA PIPOCA, po 1, classe amarela. Validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega

Embalagem 500 gramas.

UND 100 R$ 3,34 R$ 334,00

53

MILHO VERDE, milho em conserva, ingredientes grãos

de milho verde cozidos. Validade mínima de 6 meses a

par r da data de entrega. Embalagem 200g.

UND 600 R$ 3,36 R$ 2.016,00

54

MISTURA PARA BOLO, sabores festa, coco ou laranja.

Validade mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem (pacote) mínima de 400 gramas.

UND 1200 R$ 5,21 R$ 6.252,00

55

MOLHO DE MOSTARDA, consistência cremosa. Validade

mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem de 200 g

UND 400 R$ 5,47 R$ 2.188,00

56
MOLHO SHOYU, a base de soja. Validade mínima de 6

meses a par r da data de entrega. Embalagem de 1 litro
Litro 300 R$ 10,47 R$ 3.141,00



57

ÓLEO VEGETAL de soja, comes vel, puro, refinado, rico

em vitamina E. Embalagem com 900 ml. Data de

fabricação recente.

UND 700 R$ 7,73 R$ 5.411,00

58

ORÉGANO, condimento, matéria-prima: orégano,

apresentação: desidratado. Fornecer em embalagem de

no máximo 200g

KG 30 R$ 40,26 R$ 1.207,80

59

QUEIJO ralado, po parmesão, tradicional, cor e sabor

caracterís cos, sem misturas inadequadas, com no

mínimo 70% de parmesão. Validade mínima de 6 meses a

par r da data de entrega. Embalagem: pacote com 100 g.

UND 400 R$ 7,23 R$ 2.892,00

60
SAL refinado iodado, embalagem com 1kg. Data de

fabricação recente.
KG 500 R$ 2,00 R$ 1.000,00

61

SARDINHA, em conserva, em óleo de soja comes vel.

Validade mínima de 6 meses a par r da data de entrega.

Embalagem com no mínimo 83 g de peso drenado.

Qualidade igual ou superior a marca Coqueiro ou Gomes

da Costa.

UND 300 R$ 5,63 R$ 1.689,00

62

TAPIOCA granulada fina, farinha de tapioca po I,

aplicação: cuscuz, mingau, bolo. Validade mínima de 6

meses a par r da data de entrega. Embalagem de 500g

KG 500 R$ 8,07 R$ 4.035,00

63

VINAGRE de maçã, acidez 4, 15, aspecto sico líquido e

sem depósitos. Validade mínima de 6 meses a par r da

data de entrega. Embalagem: com 500 ml

UND 500 R$ 4,23 R$ 2.115,00

R$ 291.063,80

GRUPO 2: IF BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

PRODUTOS CÁRNEOS

GRUPO 2 ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

ESTIMADO

VALOR TOTAL

ESTIMADO

64

BACON defumado de primeira qualidade, com dois

terços de carne para um de gordura, com as

caracterís cas organolép cas preservadas,. Embalado

a vácuo, em sacos plás cos transparentes, intactos,

próprios para alimentos. Com cer ficado de vigilância

sanitária. O estabelecimento deve ter registro de

compra de carne inspecionada e Alvará Sanitário.

KG 100 R$ 45,72 R$ 4.572,00

65

Carne bovina, po ALCATRA, in natura, congelada,

embalada a vácuo, com as caracterís cas

organolép cas preservadas, em sacos plás cos

transparentes, próprios para alimentos. Com

cer ficado de vigilância sanitária. O estabelecimento

deve ter registro de compra de carne inspecionada e

Alvará Sanitário.

KG 1400 R$ 45,54 R$ 63.756,00

66

Carne bovina, po CHARQUE, po traseiro bovino,

resfriada, 1ª qualidade, sem osso, com menos

gordura, com as caracterís cas organolép cas

preservadas. Embalada a vácuo, em sacos plás cos

transparentes, intactos, próprios para alimentos.

Inspecionada, com cer ficado de vigilância sanitária.

KG 400 R$ 41,06 R$ 16.424,00

67

CARNE MOÍDA, bovina, de primeira, sem osso, sem

gordura e sem nervo, po Pa nho. Com as

caracterís cas organolép cas preservadas, em sacos

plás cos transparentes, próprios para alimentos.

Inspecionada, com cer ficado de vigilância sanitária.

KG 600 R$ 29,46 R$ 17.676,00



68

Carne bovina, po PATINHO, in natura, congelada,

embalada a vácuo. Com as caracterís cas

organolép cas preservadas, em sacos plás cos

transparentes, próprios para alimento. Inspecionada,

com cer ficado de vigilância sanitária.

KG 1400 R$ 43,08 R$ 60.312,00

69

Carne bovina, po LAGARTO, in natura, congelada,

embalada a vácuo. Com as caracterís cas

organolép cas preservadas, em sacos plás cos

transparentes, próprios para alimentos de 2,5 quilos a

no máximo 5 quilos. Inspecionada, com cer ficado de

vigilância sanitária.

KG 1400 R$ 43,29 R$ 60.606,00

70

CARNE DO SOL, bovina, contrafilé. Embalagem à

vácuo em filme PVC transparente ou saco plás co

transparente, contendo iden ficação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade de acordo

com as Portarias do Ministério da Agricultura e da

ANVISA.

KG 1400 R$ 51,52 R$ 72.128,00

71

Carne Suína BISTECA apresentação fa ada e

congelada. Embalagem em filme PVC transparente

ou saco plás co transparente com as caracterís cas

organolép cas preservadas, com cer ficado de

vigilância sanitária.

KG 1000 R$ 26,06 R$ 26.060,00

72

Carne Suína, PERNIL. Embalagem em filme PVC

transparente ou saco plás co transparente com as

caracterís cas organolép cas preservadas, com

cer ficado de vigilância sanitária.

KG 400 R$ 28,41 R$ 11.364,00

73

FRANGO COXA E SOBRECOXA, congelado,

consistência firme, sem tempero. Obedecendo a

temperatura no momento do recebimento.

Conforme legislação vigente com registro de

Inspeção Federal e/ou Estadual. Embalagem

individual.

KG 3000 R$ 13,58 R$ 40.740,00

74

FRANGO PEITO COM OSSO, consistência firme,

apresentação congelado, sem tempero, embalagem

individual. Obedecendo a temperatura no momento

do recebimento. Conforme legislação vigente com

registro de Inspeção Federal e/ou Estadual.

KG 3000 R$ 14,07 R$ 42.210,00

75

FRANGO PEITO SEM OSSO, consistência firme,

apresentação sem pele, congelado, sem tempero,

embalagem individual. Obedecendo a temperatura no

momento do recebimento. Conforme legislação

vigente com registro de Inspeção Federal e/ou

Estadual.

KG 2000 R$ 16,33 R$ 32.660,00

76

HAMBÚRGUER, carne bovina temperado,

apresentação congelado, sem proteína de soja, peso

unitário mínimo de 56g. Embalagem individual. Com

iden ficação do produto, marca do fabricante, prazo

de validade e peso liquido de acordo com a ANVISA.

O produto deve ter registro no Ministério da Saúde.

KG 500 R$ 19,59 R$ 9.795,00

77

LINGUIÇA TOSCANA, de primeira qualidade,

resfriada. Embalagem: saco de polie leno, com

e queta de iden ficação, validade, procedência e

número de registro no SIF.

KG 600 R$ 22,53 R$ 13.518,00

78

LINGUIÇA TOSCANA DE FRANGO, de primeira

qualidade, resfriada. Embalagem: saco de polie leno,

com e queta de iden ficação, validade, procedência

e número de registro no SIF.

KG 600 R$ 21,57 R$ 12.942,00



79

LINGUIÇA CALABRESA defumada, de carne suína,

condimentada com pimenta calabresa, embalagem a

vácuo. Com iden ficação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso liquido de acordo

com a ANVISA. O produto deve ter registro no

Ministério da Saúde. Similar ou superior a marca

Perdigão

KG 600 R$ 21,30 R$ 12.780,00

80
OVO DE GALINHA, po I, peso médio por unidade

55g. Cartela com 30 unidades
PCT 300 R$ 23,00 R$ 6.900,00

81
PEIXE TILÁPIA (FILÉ), apresentação filé, congelado.

Embalagem a vácuo.
KG 800 R$ 38,06 R$ 30.448,00

82
PEIXE CORVINA (POSTA), congelado, apresentação

posta sem escama. Embalagem a vácuo.
KG 800 R$ 20,92 R$ 16.736,00

83

PRESUNTO, po cozido, ingrediente: carne suína.

Peça inteira embalada à vácuo. Validade mínima de 3

meses

KG 250 R$ 27,45 R$ 6.862,50

84
QUEIJO mussarela de primeira qualidade. Peça

inteira, embalado a vácuo em saco plás co.
KG 350 R$ 47,93 R$ 16.775,50

85

SALSICHA para Hot Dog, origem carne bovina, po

hot dog, caracterís cas adicionais sem pimenta,

congelada, embalagem à vácuo de 5kg.

KG 400 R$ 12,22 R$ 4.888,00

R$ 580.153,00

GRUPOS 3 e 4: IFBAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

GRUPO

3

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

ESTIMADO

VALOR TOTAL

ESTIMADO

86

AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Sacarose de cana de

açúcar aspecto granuloso fino a médio, de boa qualidade.

Embalagem em polietileno lacrada com prazo de validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de

1 KG KG 2400 R$ 4,32 R$ 10.368,00

87

AÇAFRÃO. Condimento alimentício, Ingrediente: cúrcuma

em pó puro. Embalagem: pacote com 100 gramas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e peso liquido, e de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. Data de

fabricação recente. KG 30 R$ 31,42 R$ 942,60

88

ACHOCOLATADO, bebida láctea UHT pronto para

consumo, sabor chocolate, contém soro do leite, fonte de

vitaminas, cálcio e ferro, baixo teor de açúcar (até 10%),

sabor agradável, embalagem, tetrapack de 200 mL.

Validade de 6 meses a partir da data de entrega. UND 3000 R$ 2,50 R$ 7.500,00

89

ALHO puro em pasta sem sal. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagem em balde

plástico atóxico de no mínimo 1KG. KG 100 R$ 16,90 R$ 1.690,00

90

AMEIXA em calda, ingredientes: água, açúcar e ameixa,

sem coloração ou aromatização artificial. Validade mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em

lata, intacta, peso líquido de 850g, peso drenado de 400g UND 30 R$ 17,36 R$ 520,80

91

AMIDO DE MILHO. Isento de impurezas, validade mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de

500g KG 50 R$ 8,78 R$ 439,00



92

ARROZ, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo

parbolizado, livre de sujidades, parasitas e larvas, validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem plástica intacta. Pacote de 1kg. KG 3000 R$ 5,96 R$ 17.880,00

93

AZEITE DE OLIVA, tipo extra virgem, proveniente da

azeitona obtido da primeira prensagem a frio, sem

misturas, não refinado, acidez máxima 0,5 %, rico em

vitamina E, embalado em garrafa escura, resistente, que

garanta a integridade do produto até o consumo sem

oxidação. Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem com 500 ml. Similar as marcas

cocineiro e Carrefour Discount ou superior que tenham

sido aprovadas na Proteste UND 400 R$ 26,62 R$ 10.648,00

94

AZEITONAS, tipo verde, apresentação sem caroço e sem

tempero, em conserva. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega, data de fabricação recente.

Embalagem em balde de Peso líquido de 3 kg e Peso

drenado 2Kg UND 30 R$ 39,00 R$ 1.170,00

95

BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, apresentação

quadrado, sem recheio. Serão rejeitados biscoitos mal

cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de

dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem de

polietileno, fechados e intactos, validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Pacote 400g. PCT 500 R$ 4,93 R$ 2.465,00

96

BISCOITO DOCE, tipo maisena, apresentação retangular

ou redondo, sem recheio, sabor chocolate. Serão

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar

quebradiço. Embalagem de polietileno, fechados e

intactos, validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pacote 400g. PCT 500 R$ 4,36 R$ 2.180,00

97

BISCOITO DOCE, tipo maisena, apresentação retangular

ou redondo, sem recheio, sabor tradicional. Serão

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar

quebradiço. Embalagem de polietileno, fechados e

intactos, validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pacote 400g PCT 500 R$ 5,15 R$ 2.575,00

98

BISCOITO, tipo Clube Social tradicional ou integral.

Contém 6 unidades com 24g cada. Composição: farinha

de trigo, ferro e ácido fólico. Data de fabricação recente. PCT 3000 R$ 4,81
R$ 14.430,00

99

BARRA DE CEREAL integral, zero gorduras trans, baixo

teor de gordura saturada, sódio e açúcar, rico em fibras,

sabor castanha de caju com cobertura de chocolate, barra

com no mínimo 20g. Validade mínima de 6 meses a partir

da data de entrega. UND 2000 R$ 1,61 R$ 3.220,00

100

CAFE, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250

gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da

Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, registro

no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do

Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega UND 1200 R$ 5,39 R$ 6.468,00

101

CHOCOLATE, em pó, solúvel, natural, sem adição de

açúcar, no mínimo 50% cacau, não achocolatado.

Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro característico.

Validade não inferior a 6 meses. Embalagem de 1Kg KG 150 R$ 38,72 R$ 5.808,00

102
COCO RALADO, desidratado, validade mínima de 6

meses. Embalagem 100 gramas. UND 100 R$ 4,15 R$ 415,00



103

COMINHO em pó, o produto deverá apresentar registro no

órgão competente. Não deverá apresentar misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas,

formação de grumos, sabor alterado e peso insatisfatório.

A embalagem deve estar intacta, prazo de validade

mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de

no mínimo 100g KG 40 R$ 20,01 R$ 800,40

104

CREME DE LEITE, tradicional, sem soro. Embalagem

(caixinha) com 200 gramas. Com até 20% de gordura,

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
UND 1000 R$ 3,22 R$ 3.220,00

105
ERVILHA, legume em conserva, prazo de validade

mínimo 6 meses, embalagem em lata 200g (drenado). UND 400 R$ 3,03 R$ 1.212,00

106

EXTRATO, de tomate, puro e concentrado. Similar a

marca Elefante ou Quero. Deve estar isento de sujidades,

fermentação, bolor, indicadores de processamento

defeituoso e corantes artificiais. Prazo de validade mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem com

no máximo 1 kg KG 350 R$ 14,53 R$ 5.085,50

107

FARINHA DE ROSCA. Não deverá apresentar: misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas. A

embalagem deve estar intacta e prazo de validade mínimo

de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 500 g UND 50 R$ 4,51 R$ 225,50

108

FARINHA DE TRIGO, especial, tipo 1, sem fermento,

enriquecido com ferro e ácido fólico (Vit.B9). Embalagem

plástica de polietileno, transparente/atóxico, intacta. Prazo

de validade mínimo de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem de 01 kg. KG 450 R$ 4,17 R$ 1.876,50

109

FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, novo, com grãos inteiros e

sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura de

outras variedades e espécies. Embalagem em sacos

plásticos transparentes e atóxicos, resistentes. Validade

mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 1kg KG 2000 R$ 9,60 R$ 19.200,00

110

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, novo, com grãos inteiros e

sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura de

outras variedades e espécies. Embalagem em sacos

plásticos transparentes e atóxicos, resistentes. Validade

mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 1kg KG 150 R$ 7,75 R$ 1.162,50

111

FEIJÃO PRETO, tipo 1, novo, com grãos inteiros e sadios,

isento de material terroso, sujidades e mistura de outras

variedades e espécies. Embalagem em sacos plásticos

transparentes e atóxicos, resistentes. Validade mínima de

06 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1kg KG 500 R$ 8,11 R$ 4.055,00

112

FERMENTO BIOLÓGICO desidratado em pó.

Ingredientes: Saccharomycescerevisiae e monoestearato

de sorbitana. Validade mínima de 6 meses a partir da data

de entrega. Embalagens unitárias de 10 gramas. UND 100 R$ 2,19 R$ 219,00

113

FERMENTO QUÍMICO, pó fino de cor branca, aplicação

bolos. Ingredientes: Amido de milho ou fécula de

mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e

carbonato de cálcio. Validade mínima de 6 meses a partir

da data de entrega. Lata de 100g. UND 100 R$ 4,45 R$ 445,00



114

FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada para

cuscuz, sem sal. Amarelo, com aspecto, cor, cheiro e

sabor próprio, ausência de umidade, fermentação, ranço,

isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em

sacos plásticos tipo almofada, atóxicos e resistentes.

Validade mínima de 6 meses. Embalagem (pacote) com

500 gramas. UND 500 R$ 2,95 R$ 1.475,00

115
FUBA, de milho. Embalagem com 500 g. Data de

fabricação recente. UND 250 R$ 2,81 R$ 702,50

116

FOLHA DE LOURO, condimento, apresentação natural,

matéria-prima louro, aspecto físico folha seca, aplicação

culinária em geral. Data de fabricação recente.. Pacote de

200g KG 6 R$ 36,36 R$ 218,16

117 LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem: de 1Kg KG 800 R$ 28,28 R$ 22.624,00

118

LEITE CONDENSADO, tradicional, de boa qualidade.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem (caixinha) com 395 gramas. UND 200 R$ 4,93 R$ 986,00

119

LEITE DE COCO, integral, tradicional. Validade mínima de

6 meses a partir da data de entrega Embalagem com 500

ml. UND 300 R$ 6,19 R$ 1.857,00

120

MACARRÃO, tipo PARAFUSO; cor amarela; massa com

ovos, farinha de trigo tipo I (de sêmola), grano duro (trigo

durum para que a massa fique al dente, soltinha) e demais

substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais.

Embalagem em sacos plásticos transparentes e atóxicos.

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega. Embalagem com 500 g. UND 1300 R$ 5,34 R$ 6.942,00

121

MACARRÃO, tipo PENNE, cor amarela; massa com ovos,

farinha de trigo tipo I (de sêmola), grano duro e demais

substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais.

Embalagem em sacos plásticos transparentes e atóxicos.

Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

entrega. Embalagem de 500 gramas. UND 1500 R$ 5,01 R$ 7.515,00

122

MAIONESE, tradicional a base de óleos vegetais, rico

ômega 3 e 6 e baixo ou isento de colesterol. Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 1Kg KG 150 R$ 15,45 R$ 2.317,50

123

MANTEIGA com sal de primeira qualidade. Embalagem

(pote) de 500 gramas. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. UND 500 R$ 21,88 R$ 10.940,00

124

MARGARINA cremosa com sal de primeira qualidade,

feito apenas com gorduras vegetais (80%), até 20% de

gordura saturada, isento de gorduras trans. O produto

deve apresentar selo do Sif e suas condições deverão

estar de acordo com a RDC Anvisa nº270 de 22/09/2005.

Isento de ranço, bolor e outras características

indesejáveis; deve apresentar aspecto homogêneo,

uniforme de cor amarela. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Em potes de 500 gramas, de

polipropileno, resistentes. UND 250 R$ 6,77 R$ 1.692,50

125

MILHO PARA PIPOCA, tipo 1, classe amarela. Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega

Embalagem 500 gramas. UND 50 R$ 3,34 R$ 167,00

126

MILHO VERDE, milho em conserva, ingredientes grãos de

milho verde cozidos. Validade mínima de 6 meses a partir

da data de entrega. Embalagem 200g. UND 400 R$ 3,36 R$ 1.344,00



127

MISTURA PARA BOLO, sabores festa, coco ou laranja.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem (pacote) mínima de 400 gramas. UND 500 R$ 5,21 R$ 2.605,00

128

ÓLEO VEGETAL de soja, comestível, puro, refinado, rico

em vitamina E. Embalagem com 900 ml. Data de

fabricação recente. UND 500 R$ 7,73 R$ 3.865,00

129

ORÉGANO, condimento, matéria-prima: orégano,

apresentação: desidratado. Fornecer em embalagem de

no máximo 200g KG 6 R$ 40,26 R$ 241,56

130

QUEIJO ralado, tipo parmesão, tradicional, cor e sabor

característicos, sem misturas inadequadas, com no

mínimo 70% de parmesão. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Embalagem: pacote com 100 g. UND 200 R$ 7,23 R$ 1.446,00

131
SAL refinado iodado, embalagem com 1kg. Data de

fabricação recente. KG 300 R$ 2,00 R$ 600,00

132

SARDINHA, em conserva, em óleo de soja comestível.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem com no mínimo 83 g de peso drenado.

Qualidade igual ou superior a marca Coqueiro ou Gomes

da Costa. UND 300 R$ 5,63 R$ 1.689,00

133

TAPIOCA granulada fina, farinha de tapioca tipo I,

aplicação: cuscuz, mingau, bolo. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500g KG 200 R$ 8,07 R$ 1.614,00

134

VINAGRE de maçã, acidez 4, 15, aspecto físico líquido e

sem depósitos. Validade mínima de 6 meses a partir da

data de entrega. Embalagem: com 500 ml UND 200 R$ 4,23 R$ 846,00

R$ 197.908,02

GRUPO 4: IF BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

PRODUTOS CÁRNEOS
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ESTIMADO
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ESTIMADO
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135

BACON defumado de primeira qualidade, com

dois terços de carne para um de gordura, com

as caracterís cas organolép cas preservadas,.

Embalado a vácuo, em sacos plás cos

transparentes, intactos, próprios para

alimentos. Com cer ficado de vigilância

sanitária. O estabelecimento deve ter registro

de compra de carne inspecionada e Alvará

Sanitário. KG 150 R$ 45,72 R$ 6.858,00

136

Carne bovina, po ALCATRA, in natura,

congelada, embalada a vácuo, com as

caracterís cas organolép cas preservadas, em

sacos plás cos transparentes, próprios para

alimentos. Com cer ficado de vigilância

sanitária. O estabelecimento deve ter registro

de compra de carne inspecionada e Alvará

Sanitário. KG 2000 R$ 45,54 R$ 91.080,00



137

Carne bovina, po CHARQUE, po traseiro

bovino, resfriada, 1ª qualidade, sem osso, com

menos gordura, com as caracterís cas

organolép cas preservadas. Embalada a vácuo,

em sacos plás cos transparentes, intactos,

próprios para alimentos. Inspecionada, com

cer ficado de vigilância sanitária. KG 500 R$ 41,06 R$ 20.530,00

138

CARNE MOÍDA, bovina, de primeira, sem osso,

sem gordura e sem nervo, po Pa nho. Com as

caracterís cas organolép cas preservadas, em

sacos plás cos transparentes, próprios para

alimentos. Inspecionada, com cer ficado de

vigilância sanitária.
KG 1300 R$ 29,46 R$ 38.298,00

139

Carne bovina, po PATINHO, in natura,

congelada, embalada a vácuo. Com as

caracterís cas organolép cas preservadas, em

sacos plás cos transparentes, próprios para

alimento. Inspecionada, com cer ficado de

vigilância sanitária. KG 2000 R$ 43,08 R$ 86.160,00

140

Carne bovina, po LAGARTO, in natura,

congelada, embalada a vácuo. Com as

caracterís cas organolép cas preservadas, em

sacos plás cos transparentes, próprios para

alimentos de 2,5 quilos a no máximo 5 quilos.

Inspecionada, com cer ficado de vigilância

sanitária. KG 1300 R$ 43,29 R$ 56.277,00

141

Carne Suína BISTECA apresentação fa ada e

congelada. Embalagem em filme PVC

transparente ou saco plás co transparente com

as caracterís cas organolép cas preservadas,

com cer ficado de vigilância sanitária.
KG 1000 R$ 26,06 R$ 26.060,00

142

Carne Suína, PERNIL. Embalagem em filme

PVC transparente ou saco plás co transparente

com as caracterís cas organolép cas

preservadas, com cer ficado de vigilância

sanitária. KG 800 R$ 28,41 R$ 22.728,00

143

FRANGO COXA E SOBRECOXA, congelado,

consistência firme, sem tempero. Obedecendo

a temperatura no momento do recebimento.

Conforme legislação vigente com registro de

Inspeção Federal e/ou Estadual. Embalagem

individual. KG 3000 R$ 13,58 R$ 40.740,00

144

FRANGO PEITO SEM OSSO, consistência

firme, apresentação sem pele, congelado, sem

tempero, embalagem individual. Obedecendo a

temperatura no momento do recebimento.

Conforme legislação vigente com registro de

Inspeção Federal e/ou Estadual.
KG 3000 R$ 16,33 R$ 48.990,00



145

LINGUIÇA TOSCANA DE FRANGO, de

primeira qualidade, resfriada. Embalagem: saco

de polie leno, com e queta de iden ficação,

validade, procedência e número de registro no

SIF. KG 1400 R$ 21,57 R$ 30.198,00

146

LINGUIÇA CALABRESA defumada, de carne

suína, condimentada com pimenta calabresa,

embalagem a vácuo. Com iden ficação do

produto, marca do fabricante, prazo de

validade e peso liquido de acordo com a

ANVISA. O produto deve ter registro no

Ministério da Saúde. Similar ou superior a

marca Perdigão KG 270 R$ 21,30
R$ 5.751,00

147
OVO DE GALINHA, po I, peso médio por

unidade 55g. Cartela com 30 unidades PCT 300 R$ 23,00 R$ 6.900,00

148
PEIXE TILÁPIA (FILÉ), apresentação filé,

congelado. Embalagem a vácuo. KG 1000 R$ 38,06 R$ 38.060,00

149

PEIXE CORVINA (POSTA), congelado,

apresentação posta sem escama. Embalagem a

vácuo. KG 1000 R$ 20,92 R$ 20.920,00

150

PRESUNTO, po cozido, ingrediente: carne

suína. Peça inteira embalada à vácuo. Validade

mínima de 3 meses KG 300 R$ 27,45 R$ 8.235,00

151
QUEIJO mussarela de primeira qualidade. Peça

inteira, embalado a vácuo em saco plás co. KG 400 R$ 47,93 R$ 19.172,00

                                                                                                                                                                        R$

566.957,00

GRUPO 5 e 6: ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

GRUPO
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ESTIMADO

152

AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Sacarose de cana de

açúcar aspecto granuloso fino a médio, de boa

qualidade. Embalagem em polietileno lacrada com

prazo de validade mínima de 6 meses a partir da data

de entrega. Pacote de 1 KG

KG 1 R$ 4,32 R$ 4,32

153

AÇAFRÃO. Condimento alimentício, Ingrediente:

cúrcuma em pó puro. Embalagem: pacote com 100

gramas, com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de

acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.

Data de fabricação recente.

KG

10

R$ 31,42 R$ 314,20

154

ACHOCOLATADO, bebida láctea UHT pronto para

consumo, sabor chocolate, contém soro do leite, fonte

de vitaminas, cálcio e ferro, baixo teor de açúcar (até

10%), sabor agradável, embalagem, tetrapack de 200

mL. Validade de 6 meses a partir da data de entrega.

UND

3000

R$ 2,50 R$ 7.500,00
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ALHO puro em pasta sem sal. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagem em

balde plástico atóxico de no mínimo 1KG.

KG 240 R$ 16,90 R$ 4.056,00

156

AMEIXA em calda, ingredientes: água, açúcar e

ameixa, sem coloração ou aromatização artificial.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem em lata, intacta, peso líquido de

850g, peso drenado de 400g.

UND 300 R$ 17,36 R$ 5.208,00

157

AMIDO DE MILHO. Isento de impurezas, validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 500g

KG 1 R$ 8,78 R$ 8,78

158

ARROZ, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo

parbolizado, livre de sujidades, parasitas e larvas,

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem plástica intacta. Pacote de 1kg.

KG 1 R$ 5,96 R$ 5,96

159

AZEITE DE OLIVA, tipo extra virgem, proveniente da

azeitona obtido da primeira prensagem a frio, sem

misturas, não refinado, acidez máxima 0,5 %, rico em

vitamina E, embalado em garrafa escura, resistente, que

garanta a integridade do produto até o consumo sem

oxidação. Validade mínima de 6 meses a partir da data

de entrega. Embalagem com 500 ml. Similar as marcas

cocineiro e Carrefour Discount ou superior que tenham

sido aprovadas na Proteste

UND 150 R$ 26,62 R$ 3.993,00

160

AZEITE DE DENDÊ, puro, baixa acidez. Embalagem

com 500 ML. Validade mínima de 6 meses a partir da

data de entrega.

UND 200 R$ 12,77 R$ 2.554,00

161

AZEITONAS, tipo verde, apresentação sem caroço e

sem tempero, em conserva. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega, data de fabricação

recente. Embalagem em balde de Peso líquido de 3 kg

e Peso drenado 2Kg

UND 100 R$ 39,00 R$ 3.900,00

162

BISCOITO SALGADO,tipo cream cracker,

apresentação quadrado, sem recheio. Serão rejeitados

biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar

quebradiço. Embalagem de polietileno, fechados e

intactos, validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Pacote 400g.

PCT 300 R$ 4,93 R$ 1.479,00

163

BISCOITO DOCE, tipo maisena, apresentação

retangular ou redondo, sem recheio, sabor chocolate.

Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem se

apresentar quebradiço. Embalagem de polietileno,

fechados e intactos, validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pacote 400g.

PCT 300 R$ 4,36 R$ 1.308,00

164

BISCOITO DOCE, tipo maisena, apresentação

retangular ou redondo, sem recheio, sabor tradicional.

Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não

podendo apresentar excesso de dureza e nem se

apresentar quebradiço. Embalagem de polietileno,

fechados e intactos, validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Pacote 400g.

500 300 R$ 5,15 R$ 1.545,00

165

BISCOITO, tipo Clube Social tradicional ou integral.

Contém 6 unidades com 24g cada. Composição: farinha

de trigo, ferro e ácido fólico. Data de fabricação recente.

PCT 500 R$ 4,81 R$ 2.405,00
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BOMBOM de chocolate. Ingredientes: castanha de caju

ou amêndoas ou nozes, leite em pó, cacau em pó.

Validade mínima de 6 meses. Pacote de 1Kg (50

unidades)

KG 200 R$ 25,44 R$ 5.088,00

167

BARRA DE CEREAL integral, zero gorduras trans, baixo

teor de gordura saturada, sódio e açúcar, rico em fibras,

sabor castanha de caju com cobertura de chocolate,

barra com no mínimo 20g. Validade mínima de 6 meses

a partir da data de entrega.

UND 8000 R$ 1,61 R$ 12.880,00

168

CAFÉ, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250

gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da

Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,

registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria

451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da

Comissão Nacional de Normas e Padrões para

Alimentos - CNNPA. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega

UND 50 R$ 5,39 R$ 269,50

169

CANELA EM PAU. Ingredientes: Canela em pau

desidratada, data de fabricação recente. Embalagem

contendo 20 g.

KG 20 R$ 45,01 R$ 900,20

170
CATCHUP tradicional, validade mínima de 6 meses.

Embalagem de 400G
UND 400 R$ 5,50 R$ 2.200,00

171

CHOCOLATE, em pó, solúvel, natural, sem adição de

açúcar, no mínimo 50% cacau, não achocolatado.

Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro

característico. Validade não inferior a 6 meses.

Embalagem de 1Kg

KG 50 R$ 38,72 R$ 1.936,00

172
CHOCOLATE preto granulado. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500g
KG 30 R$ 13,17 R$ 395,10

173
COCO RALADO, desidratado, validade mínima de 6

meses. Embalagem 100 gramas.
 UND 2160 R$ 4,15 R$ 8.964,00

174

COLORAU OU COLORÍFICO – corante natural

produzido de sementes de urucum, vermelho intenso, o

produto deverá apresentar registro no órgão

competente e rotulagem de acordo com as resoluções

RDC 259/2002, RDC 359/2003 e a RDC 360/2003. Não

deverá apresentar misturas inadequadas ao produto,

presença de impurezas, formação de grumos,

coloração clara demais e sabor alterado. A embalagem

deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6

meses a partir da data de entrega.

KG 20 R$ 8,18 R$ 163,60

175

COMINHO em pó, o produto deverá apresentar registro

no órgão competente. Não deverá apresentar misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas,

formação de grumos, sabor alterado e peso

insatisfatório. A embalagem deve estar intacta, prazo de

validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.

Pacote de no mínimo 100g

KG 60 R$ 20,01 R$ 1.200,60

176

CRAVO DA ÍNDIA, condimento tipo cravo da índia

apresentação flor. Fornecer em embalagem de no

máximo 30g. Validade mínima de 1 ano.

KG 30 R$ 58,77 R$ 1.763,10

177

CREME DE LEITE, tradicional, sem soro. Embalagem

(caixinha) com 200 gramas. Com até 20% de gordura,

Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega.

UND 6000 R$ 3,22 R$ 19.320,00
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DOCE NEGO BOM sabores banana ou banana com

abacaxi, industrializado, embalado individualmente,

peso ≥ 15gramas, Ingredientes: açúcar, amido de milho,

xarope de glucose, polpa de banana, sem adição de

corante. Validade mínima de 6 meses a partir da data

de entrega. Pacote com 50 unidades

PCT 200 R$ 18,65 R$ 3.730,00

179

DOCE de amendoim, TIPO PAÇOCA, industrializado,

embalado individualmente, peso ≥18 gramas. Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pote

com 50 unidades

KG 720 R$ 15,12 R$ 10.886,40

180

DOCE PÉ DE MOÇA, industrializado, embalado

individualmente, peso ≥50 gramas. Validade mínima de

6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1kg

(pote com 20 unidades)

KG 500 R$ 22,24 R$ 11.120,00

181
ERVILHA, legume em conserva, prazo de validade

mínimo 6 meses, embalagem em lata 200g (drenado).
UND 2300 R$ 3,03 R$ 6.969,00

182

EXTRATO, de tomate, puro e concentrado. Similar a

marca Elefante ou Quero. Deve estar isento de

sujidades, fermentação, bolor, indicadores de

processamento defeituoso e corantes artificiais. Prazo

de validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem com no máximo 1 kg.

KG 1200 R$ 14,53 R$ 17.436,00

183

FARINHA DE MANDIOCA tipo 1, aspecto fino, seca, de

sabor agradável. Não deverá apresentar: misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas,

corantes, baixa umidade (1 a 2%). A embalagem deve

estar intacta e prazo de validade mínimo de 6 meses a

partir da data de entrega, rotulagem de acordo com a

Anvisa. Embalagem de 1kg

KG 1 R$ 4,09 R$ 4,09

184

FARINHA DE ROSCA. Não deverá apresentar: misturas

inadequadas ao produto, presença de impurezas. A

embalagem deve estar intacta e prazo de validade

mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote

de 500 g

UND 100 R$ 4,51 R$ 451,00

185

FARINHA DE TRIGO, especial, tipo 1, sem fermento,

enriquecido com ferro e ácido fólico (Vit.B9).

Embalagem plástica de polietileno,

transparente/atóxico, intacta. Prazo de validade mínimo

de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de

01 kg.

KG 600 R$ 4,17 R$ 2.502,00

186

FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, novo, com grãos

inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades e

mistura de outras variedades e espécies. Embalagem

em sacos plásticos transparentes e atóxicos,

resistentes. Validade mínima de 06 meses a partir da

data de entrega. Embalagem de 1kg.

KG 1 R$ 9,60 R$ 9,60

187

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, novo, com grãos inteiros e

sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura

de outras variedades e espécies. Embalagem em sacos

plásticos transparentes e atóxicos, resistentes. Validade

mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 1kg

KG 300 R$ 7,75 R$ 2.325,00
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FEIJÃO PRETO, tipo 1, novo, com grãos inteiros e

sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura

de outras variedades e espécies. Embalagem em sacos

plásticos transparentes e atóxicos, resistentes. Validade

mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 1kg

KG 300 R$ 8,11 R$ 2.433,00

189

FERMENTO BIOLÓGICO desidratado em pó.

Ingredientes: Saccharomyces cerevisiae e

monoestearato de sorbitana. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagens

unitárias de 10 gramas.

UND 18000 R$ 2,19 R$ 39.420,00

190

FERMENTO QUÍMICO, pó fino de cor branca, aplicação

bolos. Ingredientes: Amido de milho ou fécula de

mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e

carbonato de cálcio. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Lata de 100g.

UND 100 R$ 4,45 R$ 445,00

191

FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada para

cuscuz, sem sal. Amarelo, com aspecto, cor, cheiro e

sabor próprio, ausência de umidade, fermentação,

ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Embalagem em sacos plásticos tipo almofada, atóxicos

e resistentes. Validade mínima de 6 meses.

Embalagem (pacote) com 500 gramas.

UND 1400 R$ 2,95 R$ 4.130,00

192
FUBA, de milho. Embalagem com 500 g. Data de

fabricação recente.
UND 500 R$ 2,81 R$ 1.405,00

193

FOLHA DE LOURO, condimento, apresentação natural,

matéria-prima louro, aspecto físico folha seca, aplicação

culinária em geral. Data de fabricação recente.. Pacote

de 200g

KG 1 R$ 36,36 R$ 36,36

194

GELATINA, em pó, sabores: morango, abacaxi e limão.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem (pacote) de 1Kg

KG 400 R$ 23,88 R$ 9.552,00

195 LEITE EM PÓ INTEGRAL. Embalagem: de 1Kg. KG 1 R$ 28,28 R$ 28,28

196

LEITE CONDENSADO, tradicional, de boa qualidade.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem (caixinha) com 395 gramas.

UND 700 R$ 4,93 R$ 3.451,00

197

LEITE DE COCO, integral, tradicional. Validade mínima

de 6 meses a partir da data de entrega Embalagem com

500 ml.

UND 1152 R$ 6,19 R$ 7.130,88

198

MACARRÃO, tipo PARAFUSO; cor amarela; massa

com ovos, farinha de trigo tipo I (de sêmola), grano duro

(trigo durum para que a massa fique al dente, soltinha) e

demais substâncias permitidas; isenta de corantes

artificiais. Embalagem em sacos plásticos transparentes

e atóxicos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega. Embalagem com 500 g.

UND 200 R$ 5,34 R$ 1.068,00

199

MACARRÃO, tipo PENNE, cor amarela; massa com

ovos, farinha de trigo tipo I (de sêmola), grano duro e

demais substâncias permitidas; isenta de corantes

artificiais. Embalagem em sacos plásticos transparentes

e atóxicos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir

da data de entrega. Embalagem de 500 gramas.

UND 200 R$ 5,01 R$ 1.002,00
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MAIONESE, tradicional a base de óleos vegetais, rico

ômega 3 e 6 e baixo ou isento de colesterol. Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 1Kg

KG 400 R$ 15,45 R$ 6.180,00

201

MANTEIGA com sal de primeira qualidade. Embalagem

(pote) de 500 gramas. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega.

UND 480 R$ 21,88 R$ 10.502,40

202

MARGARINA cremosa com sal de primeira qualidade,

feito apenas com gorduras vegetais (80%), até 20% de

gordura saturada, isento de gorduras trans. O produto

deve apresentar selo do Sif e suas condições deverão

estar de acordo com a RDC Anvisa nº270 de

22/09/2005. Isento de ranço, bolor e outras

características indesejáveis; deve apresentar aspecto

homogêneo, uniforme de cor amarela. Validade mínima

de 6 meses a partir da data de entrega. Em potes de

500 gramas, de polipropileno, resistentes.

UND 1 R$ 6,77 R$ 6,77

203

MILHO PARA PIPOCA, tipo 1, classe amarela. Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega

Embalagem 500 gramas.

UND 30 R$ 3,34 R$ 100,20

204

MILHO VERDE, milho em conserva, ingredientes grãos

de milho verde cozidos. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega. Embalagem 200g.

UND 2000 R$ 3,36 R$ 6.720,00

205

MISTURA PARA BOLO, sabores festa, coco ou laranja.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem (pacote) mínima de 400 gramas.

UND 400 R$ 5,21 R$ 2.084,00

206

MOLHO DE MOSTARDA, consistência cremosa.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem de 200 g
UND 400 R$ 5,47 R$ 2.188,00

207
MOLHO SHOYU, a base de soja. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 1 litro
Litro 300 R$ 10,47 R$ 3.141,00

208

ÓLEO VEGETAL de soja, comestível, puro, refinado,

rico em vitamina E. Embalagem com 900 ml. Data de

fabricação recente.

UND 100 R$ 7,73 R$ 773,00

209

ORÉGANO, condimento, matéria-prima: orégano,

apresentação: desidratado. Fornecer em embalagem de

no máximo 200g

KG 30 R$ 40,26 R$ 1.207,80

210

QUEIJO ralado, tipo parmesão, tradicional, cor e sabor

característicos, sem misturas inadequadas, com no

mínimo 70% de parmesão. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagem: pacote

com 100 g.

UND 3000 R$ 7,23 R$ 21.690,00

211
SAL refinado iodado, embalagem com 1kg. Data de

fabricação recente.
KG 120 R$ 2,00 R$ 240,00
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SARDINHA, em conserva, em óleo de soja comestível.

Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Embalagem com no mínimo 83 g de peso

drenado. Qualidade igual ou superior a marca Coqueiro

ou Gomes da Costa.

UND 80 R$ 5,63 R$ 450,40

213

TAPIOCA granulada fina, farinha de tapioca tipo I,

aplicação: cuscuz, mingau, bolo. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500g

KG 50 R$ 8,07 R$ 403,50

214

VINAGRE de maçã, acidez 4, 15, aspecto físico líquido

e sem depósitos. Validade mínima de 6 meses a partir

da data de entrega. Embalagem: com 500 ml

UND 30 R$ 4,23 R$ 126,90

R$ 270.709,94

GRUPO 6: ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO

PRODUTOS CÁRNEOS

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

ESTIMADO

VALOR

TOTAL

ESTIMADO

6

215

BACON defumado de primeira qualidade,

com dois terços de carne para um de

gordura, com as características

organolépticas preservadas,. Embalado a

vácuo, em sacos plásticos transparentes,

intactos, próprios para alimentos. Com

certificado de vigilância sanitária. O

estabelecimento deve ter registro de

compra de carne inspecionada e Alvará

Sanitário.

KG 300 R$ 45,72
R$

13.716,00

216

Carne bovina, tipo ALCATRA, in natura,

congelada, embalada a vácuo, com as

características organolépticas preservadas,

em sacos plásticos transparentes, próprios

para alimentos. Com certificado de

vigilância sanitária. O estabelecimento deve

ter registro de compra de carne

inspecionada e Alvará Sanitário.

KG 1 R$ 45,54 R$ 45,54

217

Carne bovina, tipo CHARQUE, tipo

traseiro bovino, resfriada, 1ª qualidade, sem

osso, com menos gordura, com as

características organolépticas preservadas.

Embalada a vácuo, em sacos plásticos

transparentes, intactos, próprios para

alimentos. Inspecionada, com certificado de

vigilância sanitária.

KG 300 R$ 41,06
R$

12.318,00
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CARNE MOÍDA, bovina, de primeira, sem

osso, sem gordura e sem nervo, tipo

Patinho. Com as características

organolépticas preservadas, em sacos

plásticos transparentes, próprios para

alimentos. Inspecionada, com certificado de

vigilância sanitária.

KG 1 R$ 29,46 R$ 29,46

219

Carne bovina, tipo PATINHO, in natura,

congelada, embalada a vácuo. Com as

características organolépticas preservadas,

em sacos plásticos transparentes, próprios

para alimento. Inspecionada, com

certificado de vigilância sanitária.

KG 1 R$ 43,08 R$ 43,08

220

Carne bovina, tipo LAGARTO, in natura,

congelada, embalada a vácuo. Com as

características organolépticas preservadas,

em sacos plásticos transparentes, próprios

para alimentos de 2,5 quilos a no máximo 5

quilos. Inspecionada, com certificado de

vigilância sanitária.

KG 1 R$ 43,29 R$ 43,29

221

CARNE DO SOL, bovina, contrafilé.

Embalagem à vácuo em filme PVC

transparente ou saco plástico transparente,

contendo identificação do produto, marca

do fabricante, prazo de validade de acordo

com as Portarias do Ministério da

Agricultura e da ANVISA.

KG 1 R$ 51,52 R$ 51,52

222

Carne Suína BISTECA apresentação

fatiada e congelada. Embalagem em filme

PVC transparente ou saco plástico

transparente com as características

organolépticas preservadas, com

certificado de vigilância sanitária.

KG 400 R$ 26,06 R$

10.424,00

223

Carne Suína, PERNIL. Embalagem em

filme PVC transparente ou saco plástico

transparente com as características

organolépticas preservadas, com

certificado de vigilância sanitária.

KG 1 R$ 28,41 R$ 28,41

224

FRANGO COXA E SOBRECOXA,

congelado, consistência firme, sem

tempero. Obedecendo a temperatura no

momento do recebimento. Conforme

legislação vigente com registro de Inspeção

Federal e/ou Estadual. Embalagem

individual.

KG 1 R$ 13,58 R$ 13,58



225

FRANGO PEITO COM OSSO,

consistência firme, apresentação

congelado, sem tempero, embalagem

individual. Obedecendo a temperatura no

momento do recebimento. Conforme

legislação vigente com registro de Inspeção

Federal e/ou Estadual.

KG 1 R$ 14,07 R$ 14,07

226

FRANGO PEITO SEM OSSO,

consistência firme, apresentação sem pele,

congelado, sem tempero, embalagem

individual. Obedecendo a temperatura no

momento do recebimento. Conforme

legislação vigente com registro de Inspeção

Federal e/ou Estadual.

KG 1 R$ 16,33 R$ 16,33

227

HAMBÚRGUER, carne bovina temperado,

apresentação congelado, sem proteína de

soja, peso unitário mínimo de 56g.

Embalagem individual. Com identificação

do produto, marca do fabricante, prazo de

validade e peso liquido de acordo com a

ANVISA. O produto deve ter registro no

Ministério da Saúde.

KG 480 R$ 19,59 R$ 9.403,20

228

LINGUIÇA TOSCANA, de primeira

qualidade, resfriada. Embalagem: saco de

polietileno, com etiqueta de identificação,

validade, procedência e número de registro

no SIF.

KG 300 R$ 22,53 R$ 6.759,00

229

LINGUIÇA TOSCANA DE FRANGO, de

primeira qualidade, resfriada. Embalagem:

saco de polietileno, com etiqueta de

identificação, validade, procedência e

número de registro no SIF.

KG 200 R$ 21,57 R$ 4.314,00

230

LINGUIÇA CALABRESA defumada, de

carne suína, condimentada com pimenta

calabresa, embalagem a vácuo. Com

identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso liquido

de acordo com a ANVISA. O produto deve

ter registro no Ministério da Saúde. Similar

ou superior a marca Perdigão

KG 500 R$ 21,30
R$

10.650,00

231
OVO DE GALINHA, tipo I, peso médio por

unidade 55g. Cartela com 30 unidades
PCT 720 R$ 23,00

R$

16.560,00

232
PEIXE TILÁPIA (FILÉ), apresentação filé,

congelado. Embalagem a vácuo.
KG 1 R$ 38,06 R$ 38,06

233

PEIXE CORVINA (POSTA), congelado,

apresentação posta sem escama.

Embalagem a vácuo.

KG 1 R$ 20,92 R$ 20,92



234

PRESUNTO, tipo cozido, ingrediente:

carne suína. Peça inteira embalada à

vácuo. Validade mínima de 3 meses

KG 600 R$ 27,45
R$

16.470,00

235

QUEIJO mussarela de primeira qualidade.

Peça inteira, embalado a vácuo em saco

plástico.

KG 1080 R$ 47,93
R$

51.764,40

236

SALSICHA para Hot Dog, origem carne

bovina, tipo hot dog, características

adicionais sem pimenta, congelada,

embalagem à vácuo de 5kg

KG 1000 R$ 12,22
R$

12.220,00

R$ 164.942,86

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Atender ao Serviço de Alimentação e Nutrição do Ins tuto Federal Baiano (órgão gerenciador e órgãos
par cipantes) por um período de 12 (doze) meses. Há a necessidade de manutenção do refeitório do
campus Itape nga e con nuidade do preparo e fornecimento das refeições servidas aos estudantes,
durante as aulas presenciais, como parte da Polí ca de Assistência Estudan l.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10.520 de 2002.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. ÓRGÃO GERENCIADOR: IF BAIANO - Campus Itape nga

5.1.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze dias) corridos, contados a par r do pedido realizado pelo refeitório do
campus Itape nga, em remessa parcelada, no horário de 07:00 as 12:00 no seguinte endereço: Ins tuto Federal Baiano –
Campus Itape nga, av. Júlio José Rodrigues, s/n°, bairro Clerolândia, Itape nga-BA, CEP: 45.700-000, telefone: (77) 3261-
22-13, e-mail: licitacoes@itape nga.i aiano.edu.br

5.1.2 ÓRGÃO PARTICIPANTE 1: IF BAIANO - Campus Teixeira de Freitas

5.1.2.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em
remessa parcelada, no horário de 08:00 as 11:30 e 13:00 às 16:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço:
Ins tuto Federal Baiano – Campus Teixeira de Freitas, rodovia BR 101, km 882, s/n, Teixeira de Freitas/BA, CEP: 45985-
970, telefone: (73) 3665-1032, e-mail: licitacoes@teixeira.i aiano.edu.br

5.1.3 ÓRGÃO PARTICIPANTE 2: ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO



5.1.3.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em
remessa parcelada, no horário de 09:30 as 11:30 e 13:30 às 16:00, de segunda-feira a quinta-feira, e na sexta-feira, das
08:30 às 11:30, no seguinte endereço: rua Território do Amapá, nº 455, bairro Pituba, CEP: 41830-540, telefone: (73)
36343461, e-mail: digolila@gmail.com

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de dez (10) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de

Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta comercial.

5.4. Os bens serão recebidos defini vamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quan dade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento defini vo no dia do
esgotamento do prazo. 

5.5. O recebimento provisório ou defini vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações do Contratante:

6.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

6.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações
constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini vo;

6.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja subs tuído, reparado ou corrigido;

6.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou servidor especialmente
designado;

6.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no edital e seus anexos.

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como, por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. 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:

7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus
anexos, acompanhado da respec va nota fiscal eletrônica, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garan a ou validade:

7.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);



7.1.3 subs tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou
defeitos;

7.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo vos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 da 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.

10.2. 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;

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do objeto, 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.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a par r do recebimento da Nota Fiscal

ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. 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 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Nota Explica va: Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no ar go 40, XIV, “a”, da Lei

8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido



Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
nº 8.666, de 1993.

11.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no

do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.5. 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.

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

11.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas

no edital.

11.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por

igual período, a critério da contratante.

11.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.10. 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.

11.11. 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.

11.12. 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.

11.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional

ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

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

11.15. 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.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não man ver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

12.2. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:

12.2.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.2.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.2.3 fraudar na execução do contrato;



12.2.4 comportar-se de modo inidôneo;

12.2.5 cometer fraude fiscal;

12.2.6 não man ver a proposta.

12.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa vos para o Contratante;

12.3.2 multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injus ficado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de  30 (dias) dias;

12.3.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto:

12.3.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional à obrigação inadimplida.

12.3.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.3.5 impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;

12.3.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos
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 o Contratante pelos prejuízos causados.

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

12.4.1 tenham sofrido condenação defini va por pra car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

12.4.2 tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

12.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo 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;

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como, o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade;

12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

O custo es mado da contratação é de R$ 2.071.734,6200

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

(Indicar a dotação orçamentária da contratação, exceto se for SRP.)

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo setor ITA-REF, estando em consonância com as disposições legais e

norma vas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e integra o processo administra vo.
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	7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade:
	7.1.2 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);
	7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
	7.1.4 comunicar ao 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;
	7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	7.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.


	8. DA SUBCONTRATAÇÃO
	8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

	9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
	9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou 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.

	10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
	10.1. Nos termos do art. 67 da 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.
	10.2. 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;
	10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 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.

	11. DO PAGAMENTO
	11.1.1. 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 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
	11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
	11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
	11.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
	11.5. 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.
	11.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	11.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
	11.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
	11.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
	11.10. 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.
	11.11. 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.
	11.12. 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.
	11.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
	11.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

	11.15. 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.
	12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	12.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;
	12.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
	12.2.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
	12.2.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
	10.2.3 fraudar na execução do contrato;
	12.2.4 comportar-se de modo inidôneo;
	12.2.5 cometer fraude fiscal;
	12.2.6 não mantiver a proposta.

	12.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
	12.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante;
	12.3.2 multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de  30 (dias) dias;
	12.3.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto:
	12.3.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
	12.3.4 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;
	12.3.5 impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
	12.3.6 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 o Contratante pelos prejuízos causados.

	12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
	12.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
	12.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
	12.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

	12.5. 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;
	12.6. 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;
	12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

	13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
	O custo estimado da contratação é de R$ 2.071.734,6200

	14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
	(Indicar a dotação orçamentária da contratação, exceto se for SRP.)
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