
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO 
INSTITUTO FEDERAL BAIANO

CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019

(Processo Administrativo n° 23334.000149/2019-31)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento:

LO
TE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR
MÁXIMO

ACEITÁVEL

PERIODICIDADE 
DA ENTREGA

PRAZO DE 
VALIDADE MÍNIMO

1 1 CARNE  BOVINA  IN 
NATURA, TIPO ACÉM

Acém:  sem  osso, 
limpa, com no máximo 
10% de sebo e gordura 
limpa.  A  carne  deve 
apresentar-se  com 
aspecto  próprio,  não 
amolecida  e  nem 
pegajosa, cor, cheiro e 
sabor  próprio,  sem 
manchas esverdeadas, 
livres  de  parasitas, 
sujidades  e  qualquer 
substância 
contaminante  que 
possa  alterá-la  ou 
encobrir  qualquer 
alteração,  de  acordo 
com  a  legislação 
sanitária e Ministério de 
Agricultura. 
Embalagem  em  saco 
plástico  transparente, 
com  identificação  do 
produto  e  prazo  de 
validade.

KG 10932 R$ 16,15 QUINZENALMENTE 180 DIAS

2 CARNE  BOVINA  IN 
NATURA,  TIPO 

KG 5586 R$ 23,74
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ALCATRA

Carne  bovina  alcatra 
de  1ª  qualidade. 
Embalada  a  vácuo, 
com selo de aprovação 
do serviço de inspeção 
Federal  (S.I.F),  ou  do 
serviço  de  inspeção 
estadual(s.i.e)  ou  do 
Serviço  de  inspeção 
municipal  (S.I.M)  e 
prazo de validade.

3 CARNE  BOVINA  IN 
NATURA,  TIPO 
LAGARTO

Carne  bovina,  tipo 
lagarto,  peça  inteira, 
limpa,  de  primeira 
qualidade,  embalagem 
em  saco  plástico 
transparente,  com 
identificação  do 
produto  e  prazo  de 
validade.

KG 3090 R$ 21,10

4 CARNE  BOVINA  IN 
NATURA  MOÍDA, 
TIPO COXÃO MOLE

Carne bovina in natura, 
tipo  coxão  mole, 
apresentação  moída. 
Embalagem  em  saco 
plástico  transparente, 
com  identificação  do 
produto  e  prazo  de 
validade.

KG 1854 R$ 21,57

5 PEIXE  IN  NATURA, 
FILÉ  DE  PESCADA 
BRANCA

Filé de peixe congelado 
pescada  branca 
padronizada  em  filés 
entre 130 e 160 gr, sem 
pele,  sem  osso,  sem 
cartilagem,  sem 
espinhas,  livre  de 
resíduos  e  vísceras, 
acondicionada  em 
embalagem  primária 
plástica  flexível, 
termoselada,  atóxica, 
resistente, transparente 
e devidamente rotulada 
de  acordo  com  a 

KG 6944 R$ 24,80
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legislação vigente, com 
registro  no  Ministério 
Da  Agricultura 
SIF/DIPOA.

6 COXA E SOBRECOXA 
DE FRANGO

Carne  de  frango  tipo 
coxa  e  sobre-coxa 
congelada  com adição 
de água de no máximo 
de  6%.  Aspecto 
próprio,  não amolecida 
e  nem  pegajosa,  cor 
própria  sem  manchas 
esverdeadas,  cheiro  e 
sabor  próprio,  com 
ausência de sujidades. 
Embalagem de 1 a 2 kg 
com prazo de validade. 

KG 6142 R$ 7,91

7 PEITO DE FRANGO

Carne  frango,  tipo  filé 
de peito, características 
adicionais   congelado 
com adição de água de 
no  máximo  de  6%. 
Aspecto  próprio,  não 
amolecida  e  nem 
pegajosa,  cor  própria 
sem  manchas 
esverdeadas,  cheiro  e 
sabor  próprio,  com 
ausência de sujidades. 
Embalagem de 1 a 2 kg 
com prazo de validade. 

KG 7846 R$ 10,25

8 CHARQUE PONTA DE 
AGULHA

Carne  de  charque,  de 
primeira  qualidade, 
magra,  sem  aparas, 
contendo  no  máximo 
5%  de  gordura 
igualmente  distribuída, 
100%  traseira 
apresentando  cor  e 
cheiro  característico, 
devendo  ser  prensada 
e  acondicionada  a 
vácuo  com 
especificação  da  data 
de  fabricação  e  prazo 
de  validade,  deverá 
conter o registro no MA 
e  inspecionada  pelo 

KG 1352 R$ 21,94
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SIF,  dados  do 
fabricante.

9 BACON DEFUMADO

Carne suína defumada 
tipo bacon,  em manta, 
processada  com 
toucinho  de  barriga 
magro  com  carne, 
levemente  salgada  e 
defumada, cor, cheiro e 
sabor  próprio,  sem 
ranço,  não  pegajosa, 
registrado  no  SIF, 
embalada  em  plástico 
atóxico,  rotulada,  com 
prazo de validade. 

KG 340 R$ 18,07

10 CARNE  SUÍNA,  TIPO 
LOMBO,

Magro,  peça  inteira, 
acondicionada  em 
embalagem  primária 
fechada 
hermeticamente, 
devidamente  rotulada 
de  acordo  com  a 
legislação vigente, com 
registro  no  Ministério 
da  Agricultura 
SIF/DIPOA  e 
embalagem secundária 
em  caixa  de  papelão 
lacrada  e  em  perfeito 
estado  de 
conservação.

KG 2854 R$ 19,77

11 LINGUIÇA 
CALABRESA,  TIPO 
TOSCANA 

Linguiça,  tipo  toscana, 
ingredientes   carne 
suína.  Cor,  cheiro  e 
sabor  próprio,  sem 
ranço,  não  pegajosa, 
registrado  no  SIF, 
embalada  em  plástico 
atóxico,  fechada 
hermeticamente, 
rotulada, com prazo de 
validade. 

KG 1783 R$ 12,87

12 LINGUIÇA  TIPO 
CALABRESA 
COZIDA,  MISTA 
DEFUMADA

KG 370 R$ 14,17

4/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

Linguiça, tipo calabresa 
cozida  mista, 
características 
adicionais  defumada. 
Cor,  cheiro  e  sabor 
próprio, sem ranço, não 
pegajosa, registrado no 
SIF,  embalada  em 
plástico  atóxico, 
fechada 
hermeticamente, 
rotulada, com prazo de 
validade. 

13 BISTECA suína

Carne porco in natura, 
tipo  bisteca. 
Apresentação fatiada e 
congelada.  Cor,  cheiro 
e  sabor  próprio,  sem 
ranço,  não  pegajosa, 
registrado  no  SIF, 
embalada  em  plástico 
atóxico,  rotulada,  com 
prazo de validade. 

KG 1675 R$ 11,49

TOTAL LOTE 1 R$ 
855.322,65

2 14 AÇÚCAR,  TIPO 
CRISTAL,  1ª 
QUALIDADE

Açúcar - obtido da cana 
de  açúcar,  tipo  cristal, 
com aspecto cor, cheiro 
e  sabor  próprio,  com 
teor  de  sacarose 
mínimo de 98,5%, sem 
fermentação,  isento de 
sujidades,  parasitas  e 
de  enxofre, 
acondicionado  em 
pacote  de  01  kg  e 
embalagem secundária 
plástica resistente com 
peso  líquido  de  30  kg 
fardo,  para  aplicação 
em restaurante escolar. 
Prazo  de  validade 
mínimo de 180  dias a 
partir  da  data  de 
entrega.

KG 7100 R$ 2,57 QUINZENALMENTE 180 DIAS

15 AÇÚCAR MASCAVO KG 100 R$ 11,85
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Açúcar  tipo  mascavo, 
composição  origem 
vegetal,  sacarose  de 
cana-de-açúcar, 
aplicação  alimentação, 
características 
adicionais  100% 
natural, com fervura de 
melado.  Apresentação 
pacote de 01 kg data 
de  fabricação  e  prazo 
de validade de  acordo 
com  RDC  nº  360/03 
ANVISA.

16 ARROZ,  TIPO  1, 
PARBOILIZADO

Arroz parboilizado, tipo 
1,  longo,  constituídos 
de grãos  inteiros,  com 
umidade  permitida  em 
lei, isento de sujidades, 
materiais  estranhos, 
parasitas  e  larvas, 
acondicionado  em 
pacote  de  01  kg  e 
embalagem secundária 
plástica resistente com 
peso  líquido  de  30kg. 
Prazo  de  validade 
mínimo  de  180 dias  a 
partir  da  data  de 
entrega.

KG 10210 R$ 3,05

17 ARROZ INTEGRAL

Longo  fino,  tipo  1 
integral  em  sacos 
plásticos  transparentes 
e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes. A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto.  Deverá 
apresentar  validade 
mínima  de  6  (seis) 
meses a partir da data 
de  entrega,  de  acordo 
com a Resolução 12/78 
da CNNPA; Não conter 
glúten.  Embalagem 
pacote de 1 kg.

KG 280 R$ 4,15
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18 FARINHA  DE 
MANDIOCA,  TIPO  1, 
TORRADA,  FINA, 
SECA

Farinha de mandioca - 
torrada, seca, fina, tipo 
01,  branca  e  amarela, 
isenta  de  sujidades, 
parasitos e larvas, com 
aspecto,  odor,  e  sabor 
próprios, 
acondicionado  em 
pacote  de  01  kg,  que 
deverá  conter 
externamente os dados 
de  identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto  e  embalagem 
secundária  plástica 
resistente  com  peso 
líquido de 30 kg.

KG 2300 R$ 4,55

19 FARINHA  DE 
TAPIOCA,  TIPO 
QUEBRADINHA, 
EMBALAGEM 500 G

Farinha de tapioca, tipo 
quebradinha,  em 
embalagens de 500 G, 
que  deverá  conter 
externamente os dados 
de  identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto.  Validade 
mínima  180  dias  a 
partir  da  data  de 
fabricação.

UND 746 R$ 6,75

20 FARINHA  DE  TRIGO, 
ESPECIAL  PARA 
PANIFICAÇÃO,  SEM 
FERMENTO, 
EMBALAGEM DE 1KG

Farinha  de  trigo 
especial  para 
panificação, 
acondicionada  em 
embalagem limpa,  não 
violada  e  resistente.  A 
embalagem  deve 

KG 696 R$ 3,41
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conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto.  O  produto 
deverá  apresentar 
validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data  de  entrega  do 
produto, de acordo com 
a  resolução  12/78  da 
CNNPA. 

21 FEIJÃO  CARIOCA, 
TIPO  1,  NOVO, 
GRÃOS  INTEIROS  E 
SADIOS

Feijão carioca, tipo 01, 
novo,  constituído  de 
grãos inteiros e sadios, 
com umidade permitida 
em  lei,  isento  de 
material  terroso, 
sujidades e mistura de 
outras  espécies, 
acondicionado  em 
pacote  de  01  kg  e 
embalagem secundária 
plástica resistente com 
peso líquido de 30 kg, 
com  registro  do 
ministério  da 
agricultura.  Prazo  de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

KG 5300 R$ 3,89

22 FEIJÃO PRETO, TIPO 
1,  NOVO,  GRÃOS 
INTEIROS E SADIOS

Feijão  preto,  tipo  01, 
novo,  constituído  de 
grãos inteiros e sadios, 
com umidade permitida 
em  lei,  isento  de 
material  terroso, 
sujidades e mistura de 
outras  espécies, 
acondicionado  em 
pacote  de  01  kg  e 
embalagem secundária 
plástica resistente com 
peso líquido de 30 kg, 
com  registro  do 
ministério  da 

KG 2045 R$ 4,65
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agricultura.  Prazo  de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

23 FEIJÃO  FRADINHO, 
TIPO  1,  NOVO, 
GRÃOS  INTEIROS  E 
SADIOS

Feijão,  tipo  fradinho, 
tipo  01,  novo, 
constituído  de  grãos 
inteiros  e  sadios,  com 
umidade  permitida  em 
lei,  isento  de  material 
terroso,  sujidades  e 
mistura  de  outras 
espécies, 
acondicionado  em 
pacote  de  01  kg  e 
embalagem secundária 
plástica resistente com 
peso  líquido  de  30kg, 
com  registro  do 
ministério  da 
agricultura.  Prazo  de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

KG 600 R$ 4,35

24 FERMENTO QUÍMICO, 
EMBALAGEM 100 Gr

Fermento  químico. 
Ingredientes: Amido de 
milho  ou  fécula  de 
mandioca,  fosfato 
monocálcico, 
bicarbonato de sódio e 
carbonato  de  cálcio. 
Não  contém  Glúten. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data  de  entrega. 
Embalagem  plástica, 
contendo  100g  do 
produto.

UND 100 R$ 3,65

25 FUBÁ  EM  FLOCOS, 
TIPO  FLOCÃO,  PRÉ 
COZIDO, 
TRADICIONAL, 
EMBALAGEM 500G

Fubá  em  flocos,  tipo 
flocão,  pré  cozido 
tradicional  -  obtido  do 
processamento 

UND 414 R$ 1,83
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tecnológico  adequado, 
de  grãos  de  milho, 
sadios,  limpos, 
germinados, pré cozido 
e  seco  por  processo 
adequado,  com 
aspecto,  cor,  odor  e 
sabor  próprios,  isento 
de sujidades, parasitos 
e larvas, bem como de 
umidades, 
fermentações ou ranço, 
embalado  em saco  de 
papel   impermeável, 
reembalado  em  papel 
com  500  gramas. 
Embalagens,  contendo 
no  rótulo  informações 
de  lote,  data  de 
fabricação/validade, 
informações 
nutricionais.  Prazo  de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

26 MACARRÃO,  TIPO 
ESPAGUETE,  MASSA 
SECA,  DE  SÊMOLA 
COM  OVOS, 
EMBALAGEM 500 Gr

Massa alimentícia - tipo 
seca  para 
macarronada,  formato 
espaguete,  de  sêmola 
com ovos, cor amarela, 
obtida  pelo 
amassamento  da 
farinha  de  trigo 
especial,  ovos  e 
demais  substâncias 
permitidas,  isenta  de 
corantes  artificiais, 
sujidades,  parasitas, 
admitindo  umidade 
máxima  13%, 
acondicionada em saco 
plástico  transparente, 
atóxico.  Embalagem 
com  500  gramas  – 
fardo 10 Kg. Prazo de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

UND 3300 R$ 2,71

27 MASSA  LASANHA, 
TIPO  SECA,  PRÉ 

UND 200 R$ 4,69
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COZIDA, 
EMBALAGEM 500 Gr

Massa alimentícia - tipo 
seca  para 
macarronada,  formato 
espaguete,  de  sêmola 
com ovos, cor amarela, 
obtida  pelo 
amassamento  da 
farinha  de  trigo 
especial,  ovos  e 
demais  substâncias 
permitidas,  isenta  de 
corantes  artificiais, 
sujidades,  parasitas, 
admitindo  umidade 
máxima  13%, 
acondicionada em saco 
plástico  transparente, 
atóxico.  Embalagem 
com  500  gramas  com 
prazo  de  validade  de 
no  mínimo  180  dias a 
partir  da  entrega  do 
produto.

28 MACARRÃO,  TIPO 
PARAFUSO,  MASSA 
SECA  PRÉ  COZIDA, 
DE  SÊMOLA  COM 
OVOS,  EMBALAGEM 
500 Gr

Massa alimentícia - tipo 
seca  pré-cozida, 
formato  parafuso, 
sêmola  com ovos,  cor 
amarela,  obtida  pelo 
amassamento  da 
farinha  de  trigo 
especial,  ovos,  água e 
demais  substâncias 
permitidas,  isenta  de 
corantes  artificiais, 
sujidades,  parasitas, 
admitindo  umidade 
máxima  13%, 
acondicionada em saco 
plástico  transparente, 
atóxico  com  500 
gramas  com  prazo  de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

UND 2600 R$ 2,99

29 SAL REFINADO KG 700 R$ 1,37
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Sal  refinado  -  iodado, 
com no mínimo 96,95% 
de  cloreto  de  sódio  e 
sais  de  iodo,  produto 
refinado,  iodado,  com 
granulação  uniforme  e 
com  cristais  brancos, 
com dosagem de  sais 
de iodo de acordo com 
a  legislação  federal 
específica  – 
embalagem em plástico 
de polietileno de 1 kg e 
embalagem secundária 
30 kg.

30 CANJICA  DE  MILHO 
BRANCA,  1ª  LINHA, 
EMBALAGEM 500 Gr

Canjica  de  milho, 
branca, pura, pacote de 
500  G,  isento  de 
insetos  e  demais 
sujidades,  1ª  linha 
prazo  de  validade  de 
180  dias  a  contar  da 
entrega.

UND 700 R$ 3,33

31 FARINHA DE ROSCA, 
PACOTE 500 Gr

Farinha de rosca obtida 
pela  moagem de pães 
torrados, 
acondicionada  em 
pacotes  plásticos, 
transparentes,  limpos, 
não  violados, 
resistentes.  A 
embalagem  deve 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto.  Validade 
mínima  de  180 dias  a 
partir  da  data  de 
entrega. Pacote 500 gr

UND 180 R$ 4,37

32 FUBÁ  DE  MILHO 
AMARELO, 1 LINHA

Fubá de milho amarelo, 
obtido pela torração do 
grão  de  milho 
desgerminado  ou  não, 

KG 364 R$ 2,73
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previamente macerado, 
socado  e  peneirado, 
isento  de  matérias 
terrosas,  parasitas, 
detritos  animais  ou 
vegetais  e  odores 
estranhos,  bolor  e 
umidade,  embalagem 
de  polietileno,  atóxico, 
transparente, 
resistente,  contendo 
500  gr,  validade 
mínima de 180 dias.

33 FERMENTO 
BIOLÓGICO, 
EMBALAGEM DE 500 
Gr

Fermento  biológico. 
Produto  obtido  de 
culturas  puras  de 
leveduras 
(Saccharomyces 
cerevisias).  Produto 
granulado  e  seco. 
Isentos  de  matérias 
terrosas  e  detritos 
vegetais e animais, não 
possuir cheiro de mofo 
e  sabor  amargo. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data  de  entrega. 
Embalagem  plástica, 
fechamento  a  vácuo, 
contendo  500  gr  do 
produto.

UND 12 R$ 12,90

34 MASSA  PARA  SOPA 
com  sêmola  e  ovos, 
tipo  conchinha. 
Embalagem de 500 gr

UND 416 R$ 3,60

TOTAL LOTE 2 R$ 
127.794,06

3 35 AZEITE  DE  OLIVA, 
EXTRA  VIRGEM, 
EMBALAGEM 500 ML 

Azeite  de  oliva  extra 
virgem  com  acidez 
máxima  de  0,2%  (em 
ácido  oleíco)  -  para 
temperar  alimentos; 
embalagem  com  500 
ml,  com bico  dosador. 
Prazo  de  validade 

UND 1126 R$ 20,35 QUINZENALMENTE 180 DIAS
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mínimo de  180 dias  a 
partir  da  data  de 
entrega.

36 AZEITONA  VERDE, 
INTEIRA,  EM 
CONSERVA,  SEM 
CAROÇO, 
EMBALAGEM  COM 
500 Gr

Azeitona  verde,  em 
conserva  inteira  sem 
caroço,  em  conserva, 
preparada  com  os 
frutos  curados  na 
variedade  verde, 
imersos  em  salmoura 
de  concentração 
apropriada,  em 
recipientes  herméticos, 
coloração  uniformes 
submetidos  ao 
processo  tecnológico 
adequado,  atendendo 
as condições gerais do 
código  sanitário  de 
alimentos. 
Acondicionada  em 
embalagem com 500 g 
devendo  ser 
considerado  como 
peso líquido do produto 
drenado.  Produto, 
devidamente rotulado e 
identificado  nos 
aspectos  qualitativo  e 
quantitativo  indicando 
claramente  o  peso 
líquido  do  produto 
drenado,  o  prazo  de 
validade,  marca 
comercial,  procedência 
de  fabricação, 
informação nutricionais, 
número  do  registro  no 
órgão  competente  e 
demais dado conforme 
legislação  vigente, 
reembalado  de  acordo 
com a praxe comercial. 
Prazo  de  validade 
mínimo  de  180 dias  a 
partir  da  data  de 
entrega.

UND 130 R$ 12,56

37 CATCHUP 
TRADICIONAL,  1ª 

UND 385 R$ 4,05
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QUALIDADE, 
EMBALAGEM 400 Gr

Catchup,  tradicional, 
molho  de  consistência 
pastosa,  composto  de 
tomate,  açúcar,  sal  e 
condimentos, 
embalagem de  400  gr 
aproximadamente. 
Sujeito  a  teste  de 
aceitação/qualidade.

38 CREME  DE  LEITE 
PASTEURIZADO, 
EMBALAGEM 200G

Creme  de  leite 
pasteurizado  –  100% 
de  origem  animal, 
embalado  em 
latas/caixas  limpas, 
isentas  de  ferrugem, 
não  amassadas,  não 
estufadas,  resistentes, 
que  garantam  a 
integridade  do  produto 
até  o  momento  do 
consumo 
acondicionado em lata, 
pesando  300  gramas. 
Apresentando  teor  de 
matéria  gorda  mínima 
de 25%. A embalagem 
deverá  conter 
externamente os dados 
de  identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de  validade, 
quantidade  de  produto 
e atender as exigências 
do  ministério  da 
agricultura  e  DIPOA e 
do  regulamento  da 
inspeção  industrial  e 
sanitária  de  produtos 
de  origem  animal. 
Prazo  de  validade 
mínimo de 180  dias a 
partir  da  data  de 
entrega.

UND 1530 R$ 2,85

39 ERVILHA VERDE,  EM 
CONSERVA, 
EMBALAGEM 2 KG

UND 183 R$ 11,62
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Ervilha  verde  -  em 
conserva  -  simples, 
inteira,  imersa  em 
líquido,  tamanho  e 
coloração  uniformes, 
produto preparado com 
as ervilhas previamente 
debulhadas, 
envasadas, reidratadas 
ou  pré-cozidas, 
imersas  em líquido  de 
cobertura  apropriados, 
submetidas a processo 
tecnológico  adequado 
antes  ou  depois  de 
hermeticamente 
fechadas  nos 
recipientes utilizados, a 
fim  de  evitar  sua 
alteração. ; não devem 
soltar  ar  com  cheiro 
azedo  ou  podre, 
quando  abertos; 
atender  as  exigências 
do  ministério  da 
agricultura  e  DIPOA e 
regulamento  de 
inspeção  industrial  e 
sanitária  de  produtos 
de  origem  vegetal. 
Prazo  de  validade 
mínimo  de  180 dias  a 
partir  da  data  de 
entrega. Acondicionada 
em  embalagem 
plástica,   atóxica, 
transparente, com 2 kg 
drenado; inteira; imersa 
em líquido.

40 EXTRATO  DE 
TOMATE  EM 
CONSERVA, 
EMBALAGEM 370 Gr 

Extrato  de  tomate  - 
deve  estar  isento  de 
fermentação  e  de 
indicadores  de 
processamento 
defeituoso.  Sem 
corantes

artificiais,  isento  de 
sujidades  e 
fermentação.  As 
embalagens  não 
devem  estar 

UND 4783 R$ 3,21
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amassadas  e 
estufados;  não devem 
soltar  ar  com  cheiro 
azedo  ou  podre, 
quando abertos; 

 Embalagem  370  g. 
Prazo  de  validade 
mínimo de 180  dias a 
partir  da  data  de 
entrega.

41 LEITE  DE  COCO 
NATURAL, 
INTEGRAL, 
CONCENTRADO, 
VIDROS 500 ML  

Leite  de  coco  natural 
integral  concentrado 
isento  de  sujidades, 
parasitas,  larvas,  com 
aspecto  cor,  cheiro  e 
sabor  próprios. 
Acondicionado  em 
vidros apropriados com 
500 ml, embalados em 
caixas  de  papelão 
limpas,  integradas  e 
resistentes.  A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número do 
lote,  data  de  validade, 
quantidade  de  produto 
e  atender  as 
especificações técnicas 
da

ANVISA  e  INMETRO. 
Prazo  de  validade  de 
no  mínimo  180  dias a 
partir  da  entrega  do 
produto.

UND 480 R$ 6,31

42 MAIONESE  TIPO 
TRADICIONAL, 
SACHÈ 500 GR

Maionese,  tipo 
tradicional  -  composto 
a  base  de  ovos 
pasteurizados,  sal, 
açúcar  e  outras 
substâncias permitidas, 
de  consistência 

UND 412 R$ 5,59
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cremosa,  cor,  cheiro  e 
sabor  próprios,  isento 
de  sujidades  e  seus 
ingredientes de preparo 
em  perfeito  estado  de 
conservação.  A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número do 
lote,  data  de  validade, 
quantidade  de  produto 
e  atender  as 
especificações técnicas 
da  ANVISA  e 
INMETRO. 
Embalagens tipo sachê 
de  500  gR.  Prazo  de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

43 MARGARINA 
VEGETAL,  COM SAL, 
EMBALAGEM 500 Gr

Margarina  vegetal  - 
com sal,  composto  de 
90% de lipídios, obtida 
da  emulsão  de 
gorduras  e  óleos 
alimentares vegetais,

podendo  conter 
vitamina  e  outras 
substâncias permitidas, 
com aspecto cor, cheiro 
e  sabor  próprio, 
Embalagem  500  gr. 
Prazo  de  validade  de 
no mínimo  180 dias  a 
partir  da  entrega  do 
produto.

UND 728 R$ 7,43

44 MANTEIGA  COMUM 
COM  SAL, 
EMBALAGEM 500 GR, 
Manteiga comum, com 
sal,  de  primeira 
qualidade,  embalagem 
de  500  gr,  não 
contendo  glúten.  A 
embalagem  deve 
conter  externamente  a 
data  de  fabricação, 
marca,  data  de 
validade e peso líquido. 

UND 1428 R$ 18,47
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O  produto  deve  ser 
registrado no Ministério 
da  Agricultura  e/ou 
Ministério  da  saúde. 
Validade  mínima  de  6 
(seis)  meses  a  contar 
da data de entrega.

45 MILHO  VERDE  EM 
CONSERVA, 
SIMPLES,  GRÃO 
INTEIROS, 
EMBALAGEM 2 kg 

Milho  verde  em 
conserva  -  simples 
grãos  inteiros,  imerso 
em  líquido  de 
cobertura,  tamanho  e 
coloração  uniformes. 
Produto

preparado  com  grãos 
de  milho  previamente 
debulhados, envasados 
e  cozidos  ou  pré-
cozidos,  imersos  em 
líquido de

cobertura  apropriada, 
submetidos a processo 
tecnológico  adequado, 
antes  ou  depois  de 
hermeticamente 
fechados nos

recipientes  utilizados a 
fim  de  evitar  sua 
alteração.  Embalagem 
02 kg. . Estar isento de 
fermentação  e  de 
indicadores de

processamento 
defeituoso,  sem 
corantes  artificiais, 
isento  de  sujidades  e 
fermentação  não 
devem  estar 
amassados;

 e  estufados;  não 
devem  soltar  ar  com 
cheiro azedo ou podre, 
quando  abertos;  não 
devem  apresentar 
manchas  escuras  e 
ferrugem,  na  parte 
interna; atender as

UND 183 R$ 16,33
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exigências  do 
ministério  da 
agricultura  e  DIPOA e 
regulamento  de 
inspeção  industrial  e 
sanitária  de  produtos 
de origem

vegetal.  Embalagem 
plástica,  atóxica, 
transparente  com  02 
kg.  Prazo  de  validade 
de no mínimo 180 dias 
a  partir  da entrega  do 
produto.

46 MOLHO  DE  SOJA, 
TIPO  SHOYO, 
EMBALAGEM  COM 
900 ML

Molho  de  soja,  tipo 
shoyo,  com  aspecto 
cor,  cheiro  e  sabor 
próprios,  isento  de 
sujidades,  parasitas  e 
larvas,  acondicionado 
em  embalagem  pet 
com  900  ml.  Íntegro, 
atóxico,  resistente, 
vedado 
hermeticamente, limpo. 
A  embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados  de  identificação 
e  procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de 
fabricação,  data  de 
validade,  quantidade 
do  produto  e  atender 
as  especificações 
técnicas dos órgãos de 
vigilância  sanitária  em 
legislação  vigente. 
Prazo  de  validade  de 
no mínimo  180 dias  a 
partir  da  entrega  do 
produto.

UND 86 R$ 10,63

47 MOLHO  DE 
MOSTARDA, 
BISNAGA DE 200 Gr

Molho  pronto,  tipo 
mostarda,  composto  a 
base de mostarda, sal, 
açúcar  e  outras 

UND 385 R$ 3,24
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substâncias permitidas, 
admitindo  no  mínimo 
35%  de  resíduos 
secos,  de  consistência 
cremosa,  cor,  cheiro  e 
sabor  próprios,  isento 
de  sujidades  e  seus 
ingredientes de preparo 
em  perfeito  estado  de 
conservação.  A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número do 
lote,  data  de  validade, 
quantidade  de  produto 
e  atender  as 
especificações técnicas 
da  ANVISA  e 
INMETRO. 
Embalagens,  tipo 
bisnaga  de  200  gr. 
Prazo  de  validade  de 
no  mínimo  180  dias a 
partir  da  entrega  do 
produto.

48 ÓLEO  VEGETAL  DE 
SOJA,  EMBALAGEM 
900 ML

Óleo  comestível  – 
extraído  da  soja  por 
processo  de 
refinamento,  obtido  de 
espécie vegetal,  isento 
de ranço e substâncias 
estranhas, 
acondicionado  em 
frasco plástico com 900 
ml,  de  características 
de  coloração  clara, 
obedecendo  a 
requisitos de qualidade, 
odor, sabor e isento de 
impurezas.  Prazo  de 
validade de no mínimo 
180  dias  a  partir  da 
entrega do produto.

UND 1840 R$ 3,97

49 QUEIJO  TIPO 
PARMESÃO RALADO, 
EMBALAGEM 100 Gr

Queijo tipo parmesão - 
ingredientes  básicos: 
queijo  parmesão  e 

UND 1840 R$ 3,00
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conservador, 
características 
adicionais:  produto 
próprio para o consumo 
humano  e  em 
conformidade  com  a 
legislação sanitária em 
vigor.  Acondicionado 
em  embalagem  50g 
plástica  apropriada  e 
inviolável,  que  deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número do 
lote,  data  de  validade, 
quantidade  de  produto 
e  atender  as 
especificações técnicas 
da  ANVISA e  Inmetro. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data de entrega. 

50 VINAGRE  DE  MAÇA, 
EMBALAGEM 750ML  

Vinagre,  matéria-prima 
maça,  acidez  4 
aspecto  físico  líquido, 
aspecto  visual  límpido 
e  sem  depósitos.  A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados  de  identificação 
e  procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de 
fabricação,  data  de 
validade,  quantidade 
do  produto  e  atender 
as  especificações 
técnicas dos órgãos de 
vigilância  sanitária  em 
legislação  vigente. 
Embalagem de 750 ml. 
Prazo  de  validade 
mínimo  de  180 dias  a 
partir  da  data  de 
entrega do produto.

UND 544 R$ 5,40

51 ATUM  RALADO, 
CONSERVADO  EM 
ÓLEO, LATA 170 Gr

ATUM  RALADO  EM 
OLEO  -  Atum  ralado 

UND 800 R$ 5,17

22/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

em  óleo  comestível, 
lata  com 
aproximadamente  170 
gramas.

52 PROTEÍNA 
TEXTURIZADA  DE 
SOJA ,  EMBALAGEM 
400 Gr

Proteína texturizada de 
soja, sem fermentação, 
obtido  a  partir  da 
leguminosa  limpa, 
grãos  sãos  e  limpos, 
isentos  de  matéria 
terrosa  e  em  perfeito 
estado  de 
conservação,  sem 
parasitos  e  detritos 
animais, sem umidade, 
embalagem  plástica 
transparente atóxica de 
500G.

UND 1462 R$ 5,10

53 MOLHO DE PIMENTA, 
composto  por  pimenta 
malagueta,  pimenta 
jalapenho,  vinagre  de 
álcool  e  sal.  Aplicação 
em alimentos.  Aspecto 
físico  líquido, 
embalagem de 150 ml.

UND 200 R$ 2,52

54 CAFÉ,  EM  PÓ, 
TORRADO  E  MOÍDO 
EM PACOTE COM 250 
Gr

Café  -  em  pó 
homogêneo,  torrado  e 
moído,  aroma  e  sabor 
característicos de café, 
tipo forte, apresentação 
moído,  .  Tipo 
embalagem  à  vácuo 
em  pacote  de  250 
gramas,  com  data  de 
fabricação  máxima  de 
180  dias  anteriores  à 
data  de  entrega.  De 
primeira  qualidade, 
contendo  identificação 
do  produto,  marca  do 
fabricante,  data  de 
fabricação  e  prazo  de 
validade,  selo  de 
pureza  da  associação 
brasileira  da  indústria 

UND 3868 R$ 4,62
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do  café  –  ABIC  ou 
comprovação  das 
características mínimas 
de qualidade por  meio 
de  laudo  de  análise 
emitido  por  laboratório 
habilitado  pela 
REBLAS/ANVISA.  O 
produto  deverá  ter 
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.

55 BATATA  FRITA 
PROCESSADA,  TIPO 
PALHA. EMBALAGEM 
300 Gr

Batata frita processada, 
tipo  palha,  sabor 
natural,  composta  de 
batata, gordura vegetal, 
sal  e  outros 
ingredientes 
permitidos,  isenta  de 
sujidades  e  outros 
materiais  estranhos. 
Embalagem  primária 
filme  laminado  bopp, 
atóxico e lacrado, com 
validade  mínima  de  4 
meses  na  data  de 
entrega,  e  suas 
condições  deverão 
estar de acordo com a 
RDC  12/01,  RDC 
259/02,  RDC  273/05, 
RDC  14/14  E 
ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. 
Embalagem 300 g

UND 100 R$ 9,55

TOTAL LOTE 3 R$ 
136.906,80

4 56 LEITE  DE  VACA 
LÍQUIDO,  INTEGRAL, 
EMBALAGEM  TETRA 
PARK 1 LITRO

Leite líquido integral de 
vaca  in  natura 
embalagem  tipo  tetra 

LT 2000 R$ 4,11 QUINZENALMENTE 180 DIAS
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pak  contendo 
identificação  do 
produto,  especificação 
dos  ingredientes, 
informação  nutricional, 
marca  do  fabricante  e 
informações  do 
mesmo,  prazo  de 
validade, peso líquido e 
rotulagem  de  acordo 
com  a  legislação. 
Líquido  fluido, 
homogêneo,  de  cor 
branca  opaca, 
pasteurizado 
Embalagem de  1  litro. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data de entrega.

57 LEITE DE VACA, TIPO 
UHT,  ZERO 
LACTOSE. Leite  de 
vaca,  tipo  UHT,  zero 
lactose, leite longa vida 
integral tetra pak, caixa 
com  1000  ml.  A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informação  nutricional, 
número de lote, data de 
validade,  quantidade 
de produto e o número 
de  registro  no 
Ministério  da 
Agricultura/  SIF/DIPOA 
e carimbo de inspeção 
do SIF. Deverá atender 
as  especificações 
técnicas da portaria  nº 
369  de  04/09/1997  do 
Ministério  da 
Agricultura  e 
Abastecimento  e  do 
Regulamento  da 
Inspeção  Industrial  e 
Sanitária  de  produtos 
de  origem  animal. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data de entrega.

UND 250 R$ 5,57

58 LEITE  DE  VACA  EM 
PÓ,  INTEGRAL, 
INSTANTÂNEO,  LATA 

UND 4750 R$ 11,69
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400 Gr 

Leite  de  vaca  em  pó 
integral  instantâneo, 
apresentação 
acondicionado  em lata 
de 400 g.  A lata  deve 
conter externamente

os  dados  de 
identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto, número do

registro  no  Ministério 
da 
Agricultura/SIF/DIPOA 
e carimbo de inspeção 
do SIF. Deverá atender 
as especificações

técnicas da portaria nº 
369  de  04/09/1997  do 
Ministério  da 
agricultura  e  do 
Abastecimento  e  do 
Regulamento  da 
Inspeção  Industrial  e 
Sanitária  de  produtos 
de  origem  animal. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data de entrega.

59 IOGURTE  NATURAL 
INTEGRAL rico  em 
nutrientes.  Embalagem 
com  160ml 
aproximadamente.

Iogurte natural, integral, 
com  no  mínimo  80 
Kcal,  com  no  máximo 
80  mg  de  sódio,  rico 
em  nutrientes, 
embalagem  em  sachê 
contendo 
aproximadamente  170 
ml, com

identificação  do 
produto,  marca  do 
fabricante,  data  de 
fabricação  e  prazo  de 
validade.  Apresentar  o 
Registro no Serviço de 
Inspeção  Federal 

UND 100 R$ 3,32

26/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

(S.I.F.) e/ou Serviço de 
Inspeção  Estadual 
(S.I.E.),  em 
conformidade  com  a 
RDC  nº.  40  ANVISA. 
Prazo  de  validade 
mínima  de  90  dias  a 
partir  da  data  de 
entrega.  Conservação 
em  ambiente 
refrigerado.

TOTAL LOTE 4 R$ 65.500,00

5 60 ACHOCOLATADO  EM 
PÓ INSTANTÂNEO,  A 
BASE DE CACAU EM 
PÓ, LATA 400G

Achocolatado  em  pó 
instantâneo, a base de 
cacau  em  pó, 
enriquecido  com 
Actigen E. Embalagens 
devem estar intactas,

acondicionadas  em 
latas de 400g. Prazo de 
validade  mínimo  de 
180  dias   a  partir  da 
data de entrega.

UND 1010 R$ 9,83 QUINZENALMENTE 180 DIAS

61 ACHOCOLATADO 
LÍQUDO,  PRONTO 
PARA  BEBER, 
EMBALAGENS 
INDIVIDUAIS 200 ML

Achocolatado  líquido, 
tipo Nescau, pronto pra 
beber,  com Actigen  E, 
composto  de  leite 
reconstituído. 
Embalagens Tetra Pack

individuais  de  200  ml, 
reembaladas  em caixa 
de papelão vedadas. A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados de

identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de  validade, 
quantidade  de  produto 
e atender as

UND 2000 R$ 2,19
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exigências  do 
ministério  da 
agricultura  e  DIPOA e 
do  regulamento  da 
inspeção  industrial  e 
sanitária  de  produtos 
de origem

animal.  Prazo  de 
validade  mínimo  de 
180  dias  a  partir  da 
data de entrega.

62 AMIDO  DE  MILHO, 
TIPO  MAISENA, 
EMBALAGEM 1KG

Amido  de  milho,  tipo 
maisena,  em 
embalagens  de  1kg, 
que  deve  conter 
externamente os dados 
de  identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de  validade, 
quantidade de produto. 
Prazo  de  validade 
mínimo  de  180 dias  a 
partir da entrega.

UND 180 R$ 9,59

63 AVEIA  EM  FLOCOS, 
INTEGRAL, 
EMBALAGEM 200 Gr

Aveia  em  flocos  – 
produto  100%  integral, 
em embalagens de 250 
gr,  que  deverá  conter 
externamente os dados 
de  identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto. Produto isento 
de sujidades, parasitos 
e com aspecto, sabor e 
cor  característicos. 
Validade  mínima  180 
dias a partir da data de 
fabricação.

UND 555 R$ 4,55

64 BARRA DE  CEREAL, 
SABORES 
VARIADOS, 
EMBALAGEM 22 Gr

Barra de cereal, mix de 

UND 2500 R$ 2,69

28/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

castanhas,   frutas  e 
cereais  integrais,  em 
unidades  de 
aproximadamente   22 
g.  As  embalagens 
devem  conter 
externamente os dados 
de  identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de  validade, 
quantidade

de  produto.  Validade 
mínima de 180  dias a 
partir  da  data  de 
entrega.

65 BISCOITO COM  SAL, 
INTEGRAL,  TIPO 
CREAM  CRACKER, 
EMBALAGEM 400 Gr

Biscoito água e sal, tipo 
cream cracker  integral, 
à  base  de  farinha  de 
trigo   integral/  gordura 
vegetal  hidrogenada  / 
açúcar/amido  de 
milho  /  sal  refinado  / 
fermento  /  leite  ou 
soro  /  outros, 
composição  nutricional 
mínima:  12%  de 
proteínas  /  valor 
calórico  440  kcal. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data  de  entrega. 
Embalagem tipo  3  em 
1. Peso líquido 400 gr.

UND 3075 R$ 3,63

66 BISCOITO  DOCE, 
TIPO  MAISENA, 
EMBALAGEM 400 Gr

Biscoito doce, tipo mai-
sena, diversas formata-
ções, composição bási-
ca farinha de trigo, gor-
dura vegetal hidrogena-
da,  açúcar  e  outras 
substâncias permitidas, 
acondicionado em saco 
plástico  impermeável, 
fechado,  reembalado 
em caixa de papel ve-
dada, com 400 gramas 
com  sub  embalagens 

UND 3075 R$ 3,75
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internas.  As  embala-
gens devem conter ex-
ternamente  os  dados 
de identificação, proce-
dência,  informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de  validade, 
quantidade de produto. 
Validade  mínima  de 
180  dias  a  partir  da 
data de entrega.

67 CHOCOLATE 
GRANULADO,  FEITO 
DE  CACAU, 
EMBALAGEM 130 GR

Chocolate  granulado, 
feito de cacau, em em-
balagens de 130 gr.  A 
embalagem  deverá 
conter externamente os 
dados de
identificação  e  proce-
dência,  informações 
nutricionais, número de 
lote,  data  de  fabrica-
ção,  data  de  validade, 
quantidade do
produto  e  atender  as 
especificações técnicas 
dos  órgãos  de  vigilân-
cia sanitária em legisla-
ção  vigente.  Prazo  de 
validade mínimo
de 180 dias a partir da 
data de entrega.

UND 80 R$ 4,61

68 COCO RALADO, SEM 
AÇÚCAR, A BASE DE 
POLPA  DE  COCO 
DESIDRATADO, 
EMBALAGEM 100 GR

Coco ralado, sem açú-
car, a base de polpa de 
coco  desidratado.  A 
embalagem deverá es-
tar íntegra e conter to-
das as  informações de 
acordo  as  especifica-
ções técnicas da ANVI-
SA.  Embalagens  com 
100 GR. Prazo de vali-
dade  mínimo  de  180 
dias a partir da data de 
entrega

UND 300 R$ 3,62

69 DOCE 
INDUSTRIALIZADO, 
TIPO  BOMBOM, 
EMBALAGEM  1KG 
COM  50  UNIDADES 
DE 20 Gr cada.

UND 50 R$ 37,67
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Doce  industrializado, 
tipo bombom, , à base 
de  wafer,  com recheio 
cremoso  de  castanha 
de caju e cobertura de 
chocolate meio amargo 
e  chocolate  ao  leite. 
Apresentação  em  em-
balagens  de  1kg,  com 
50 unidades de 20 gr. 
As embalagens devem 
estar  íntegras,  conten-
do  rótulo  com  o  lote, 
data de fabricação, pra-
zo  de  validade,  infor-
mações  nutricionais, 
bem como peso. Prazo 
de validade de 6 meses 
a partir da data de en-
trega.

70 GOIABADA,  TIPO 
CASCÃO, 
EMBALAGENS 600 Gr

Goiabada, tipo cascão, 
com  características 
sensoriais  típicas  do 
produto em bom estado 
de  conservação.  A 
apresentação deve ser 
em embalagens de 600 
g,  íntegras,  livres  de 
sujidades  e  validade 
mínima de 1 (um) ano.

UND 500 R$ 6,00

71 LEITE 
CONDENSADO, 
EMBALAGEM 395 Gr

Leite condensado- pro-
duzido  com  leite  inte-
gral,  açúcar  e  lactose, 
acondicionado em em-
balagem de 395 g, que 
deverá  conter  externa-
mente  os  dados  de 
identificação,  proce-
dência,  informações 
nutricionais, número do 
lote,  data  de  validade, 
quantidade  de  produto 
e  atender  as  especifi-
cações técnicas da AN-
VISA e INMETRO. Pra-
zo  de  validade  de  no 
mínimo 6 meses a par-
tir da entrega do produ-
to.

UND 690 R$ 4,57

72 GELATINA  EM  PÓ, 
SABOR VARIADO, EM 
EMBALAGENS DE 30 
Gr 

Pó para gelatina sabor 
variado.  As  embala-

UND 1283 R$ 2,73
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gens individuais devem 
estar  em  bom  estado 
de conservação e livre 
de sujidades e embala-
das em caixas com 30 
gr.  Prazo  de  validade 
de no mínimo 180 dias 
a  partir  da entrega  do 
produto

73 ADOÇANTE, 
SACARINA, 
CICLAMATO  DE 
SÓDIO  E 
EDULCORANTES, 
FRASCO 100ML

Adoçante,  aspecto 
físico  líquido  límpido 
transparente, 
ingredientes  sacarina 
sódica,ciclamato  de 
sódio
E  edulcorantes,  tipo 
dietético, 
características 
adicionais bico dosador 
modelo:  próprio. 
Procedência: Nacional.
Validade  do  produto: 
06(seis)meses. 
Garantia  do  produto: 
Conforme  Código  de 
Defesa do consumidor, 
exceto  quanto  a 
garantia fornecida pelo 
fabricante/fornecedor 
for  superior.  Frasco 
100ml

UND 12 R$ 4,65

74 AMEIXA  EM  CALDA, 
EMBALAGEM 400 Gr

FRUTA  EM  CALDA 
TIPO  AMEIXA, 
EMBALAGEM  COM 
400  GRAMAS, 
aproximadamente. 
Embalagem  íntegra, 
livre  de  sujidades, 
contendo  informações 
nutricionais,  data  de 
fabricação,  prazo  de 
validade,  atender 
especificações técnicas 
da  ANVISA  E 
INMETRO.

UND 100 R$ 9,79

75 MISTURA  PARA 
PREPARO  DE  BOLO, 
SABOR 
LARANJA.EMBALAG
EM 450 GR

Mistura  para  preparo 
de  bolo  sabor  laranja, 

UND 704 R$ 4,59
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composta de farinha de 
trigo  enriquecida  com 
ferro  e  ácido  fólico, 
açúcar,  gordura 
vegetal,  fermentos 
químicos, 
estabilizantes, aroma e 
outros  ingredientes 
permitidos, embalagem 
primária  pacote 
plástico, 
hermeticamente 
fechado,  com validade 
mínima de 180 dias na 
data da entrega e suas 
condições  deverão 
estar de acordo com a 
RDC  12/01,  RDC 
259/02,  RDC  273/05, 
RDC  14/14  e 
alterações  posteriores. 
Embalagem 450 gr.

76 MISTURA  PARA 
PREPARO DE BOLO, 
SABOR CHOCOLATE. 
EMBALAGEM 450 GR

Mistura  para  preparo 
de  bolo  sabor 
chocolate, composta de 
farinha  de  trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido  fólico,  açúcar, 
gordura  vegetal, 
fermentos  químicos, 
estabilizantes, aroma e 
outros  ingredientes 
permitidos, embalagem 
primária  pacote 
plástico, 
hermeticamente 
fechado,  com validade 
mínima de 180 dias na 
data da entrega e suas 
condições  deverão 
estar de acordo com a 
RDC  12/01,  RDC 
259/02,  RDC  273/05, 
RDC  14/14  e 
alterações  posteriores. 
Embalagem 450 gr.

UND 704 R$ 4,65

77 SUCO, apresentação 
líquido,  sabor   CAJU, 
tipo  natural, 

UND 522 R$ 4,43

33/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

características 
adicionais  concentrado 
para  diluição, 
embalagem de 500ml

78 SUCO,  apresentação 
líquido, sabor UVA, tipo 
natural,  características 
adicionais  concentrado 
para  diluição, 
embalagem de 500ml.

UND 522 R$ 5,39

TOTAL LOTE 5 R$ 73.688,73

6 79 SUCO, 
APRESENTAÇÃO 
POLPA,  SABOR 
CAJÁ,  TIPO 
NATURAL 
PASTEURIZADA, 
CONGELADA,  SEM 
AÇÚCAR, 
EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação pol-
pa, sabor cajá, tipo na-
tural,  características 
adicionais:  concentra-
do,  pasteurizada,  con-
gelada,  sem  açúcar, 
com aspecto cor, cheiro 
e sabor próprio, ausen-
te  de  substâncias  es-
tranhas a sua composi-
ção, acondicionado em 
plástico  transparente, 
atóxico,  contendo  1kg 
cada. Registrado no ór-
gão  competente,  vali-
dade  de  12  meses. 
Temperatura de recebi-
mento a -18°C.

UND 500 R$ 8,36 QUINZENALMENTE 180 DIAS

80 SUCO, 
APRESENTAÇÃO 
POLPA,  SABOR 
MANGA,  TIPO 
NATURAL 
PASTEURIZADA, 
CONGELADA,  SEM 
AÇÚCAR, 
EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação pol-
pa,  sabor  acerola, tipo 
natural,  características 
adicionais:  concentra-
do,  pasteurizada,  con-
gelada,  sem  açúcar, 
com aspecto cor, cheiro 
e sabor próprio, ausen-
te  de  substâncias  es-

UND 500 R$ 8,00
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tranhas a sua composi-
ção, acondicionado em 
plástico  transparente, 
atóxico,  contendo  1kg 
cada. Registrado no ór-
gão  competente,  vali-
dade  de  12meses. 
Temperatura de recebi-
mento a -18°C.

81 SUCO, 
APRESENTAÇÃO 
POLPA,  SABOR 
UMBU,  TIPO 
NATURAL 
PASTEURIZADA, 
CONGELADA,  SEM 
AÇÚCAR, 
EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação pol-
pa,  sabor  acerola,  tipo 
natural,  características 
adicionais:  concentra-
do,  pasteurizada,  con-
gelada,  sem  açúcar, 
com aspecto cor, cheiro 
e sabor próprio, ausen-
te  de  substâncias  es-
tranhas a sua composi-
ção, acondicionado em 
plástico  transparente, 
atóxico,  contendo  1kg 
cada. Registrado no ór-
gão  competente,  vali-
dade  de  12meses. 
Temperatura de recebi-
mento a -18°C.

UND 500 R$ 8,68

82 SUCO, 
APRESENTAÇÃO 
POLPA,  SABOR 
GRAVIOLA,  TIPO 
NATURAL 
PASTEURIZADA, 
CONGELADA,  SEM 
AÇÚCAR, 
EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação pol-
pa, sabor graviola, tipo 
natural,  características 
adicionais:  concentra-
do,  pasteurizada,  con-
gelada,  sem  açúcar, 
com aspecto cor, cheiro 
e sabor próprio, ausen-
te  de  substâncias  es-
tranhas a sua composi-
ção, acondicionado em 
plástico  transparente, 
atóxico,  contendo  1kg 
cada. Registrado no ór-
gão  competente,  vali-

UND 500 R$ 9,02
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dade  de  12  meses. 
Temperatura de recebi-
mento a -18°C.

TOTAL LOTE 6 R$ 17.030,00

7 83 AÇAFRÃO, 
condimento alimentício, 
a  base  de  açafrão. 
Embalagem:  pacote 
com  50  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.

UND 500 R$ 3,93 SEMANAL 180 DIAS

84 ALHO  PROCESSADO 
SEM SAL. Banco, puro 
em pasta,  transportado 
e  conservado  em 
temperatura  ambiente, 
isento  de  sujidades, 
parasitos,  larvas  e 
outros  materiais 
estranhos.  Embalagem 
primária balde plástico, 
atóxico e lacrado, com 
validade  mínima  de  5 
meses  da  data  de 
entrega,  e  suas 
condições  deverão 
estar  de  acordo  coma 
RDC  12/01,  RDC 
259/02,  RDC  360/03, 
RDC218/05, RDC14/14 
e  alterações 
posteriores. 
Embalagem  contendo 
01 kg.

UND 306 R$ 14,89

85 CALDO  DE  CARNE, 
matéria  prima  de  boa 
qualidade,  constituído 
basicamente  de  carne 
de  boi  desidratado. 
Embalagem  contendo 
112 gr.

UND 835 R$ 3,07

86 CALDO DE GALINHA, 
de  boa  qualidade, 
constituído 
basicamente  de  carne 
de galinha desidratada. 
Embalagem 

UND 535 R$ 3,01
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contendo112 gr.

87 CANELA em pó de 1ª 
qualidade,  isenta  de 
matéria terrosa, parasi-
tos  e  detritos  animais 
ou  vegetais.  Embala-
gem plástica atóxica de 
30 gr.

UND 716 R$ 3,22

88 COLORAU, 
alimentício,  a  base  de 
urucum.  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.

UND 1200 R$ 1,79

89 COMINHO, em  pó. 
Embalagem com 100 g, 
com  dados  de 
identificação  do 
produto,  marca  do 
fabricante,  prazo  de 
validade  e  de  acordo 
com  as  Normas  e/ou 
Resoluções  vigentes 
da ANVISA/MS.

UND 600 R$ 3,85

90 CRAVO  DA  INDIA, 
aplicação  culinária  em 
geral,  embalagem com 
10 gr

UND 220 R$ 4,49

91 FOLHA  DE  LOURO, 
seca.  Embalagem 
contendo  no  mínimo 
06g,  com  identificação 
do  produto,  marca  do 
fabricante,  prazo  de 
validade e peso líquido, 
de  acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
Comissão  Nacional  de 
Normas  e  Padrões 
para  Alimentos  - 
CNNPA.

UND 350 R$ 2,51

92 OREGANO 
embalagem  com 
mínimo  de  10g,  com 
dados  de  identificação 
do  produto,  marca  do 

UND 450 R$ 3,23
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fabricante  e  prazo  de 
validade,  de  acordo 
com a resolução 12/78 
da CNNPA.

93 PIMENTA  do  reino, 
moída,  embalagem 
com 20 gr, com dados 
de  identificação  do 
produto,  marca  do 
fabricante,  data  de 
fabricação,  prazo  de 
validade  e  de  acordo 
com  as  Normas  e/ou 
Resoluções  da 
ANVISA/MS.

UND 1020 R$ 2,43

TOTAL LOTE 7 R$ 23.250,02

8 94 ABÓBORA,  de 
primeira.
LEGUME IN NATURA, 
TIPO  ABÓBORA, 
ESPÉCIE
PAULISTA
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 1218 R$ 2,47 SEMANAL 180 DIAS

95 ABOBRINHA,  de 
primeira,

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  ABOBRINHA, 
ESPÉCIE
BRASILEIRA
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 459 R$ 3,29

96 ACELGA, de primeira. 

VERDURA  IN 
NATURA,  TIPO 

KG 1018 R$ 5,16
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ACELGA, ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

97 AIPIM, de primeira.

Aipim  in  natura, 
apresentação  1ª 
qualidade,  Tipo  casca 
lisa,  tamanho  médio  a 
grande,  características 
adicionais  sem 
fungos/sem 
rachaduram  e 
sugidades/ 
consistência.

KG 900 R$ 3,12

98 ALFACE, de primeira, 
tipo AMERICANA.  

Alface  tipo  americana, 
em  pé,  apresentando 
grau  de  evolução 
completo  do  tamanho, 
aroma  e  cor  próprias, 
com  ausência  de 
sujidades,  parasitos  e 
larvas

KG 730 R$ 2,34

99 BANANA, da terra, de 
primeira, in natura.

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  BANANA, 
ESPÉCIE DA
TERRA
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 2000 R$ 3,31

100 BATATA,   inglesa,  de 
primeira.

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  BATATA 
INGLESA

KG 2900 R$ 2,89

39/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

LAVADA,  ESPÉCIE 
LISA
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

101 BATATA,  doce,  de 
primeira.

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  BATATA  DOCE, 
ESPÉCIE ROSADA
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 900 R$ 4,07

102 BETERRABA,  de 
primeira.

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  BETERRABA, 
ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 1000 R$ 3,59

103 BROCOLIS,  de 
primeira.

VERDURA  IN 
NATURA,  TIPO 
BRÓCOLIS, ESPÉCIE
COMUM/JAPONÊS
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 

KG 550 R$ 5,47
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manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

104 CEBOLA de primeira, 
branca

CEBOLA IN NATURA, 
Uso  culinário,  tipo 
Branca.
PRIMEIRA 
QUALIDADE
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 1200 R$ 3,36

105 CEBOLINHA, de 
primeira,  molho, 
apresentando  grau  de 
evolução  completo  do 
tamanho,  aroma e  cor 
própria.  Com ausência 
de sujidades, parasitos 
e  larvas,  de  acordo 
com a Resolução 12/78 
da  CNNPA.   Nota: 
embalada 
individualmente  com 
saco  plástico 
transparente.

MAÇO/MOLHO 500 R$ 2,37

106 CENOURA,  de 
primeira.

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  CENOURA, 
ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 

KG 1500 R$ 3,04
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parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

107 CHUCHU, de primeira.
VERDURA  IN 
NATURA,  TIPO 
CHUCHU
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 1218 R$ 2,54

108 COENTRO,  de 
primeira,  em  molho, 
apresentando  grau  de 
evolução  completo  do 
tamanho,  aroma  e  cor 
própria.  Com ausência 
de sujidades, parasitos 
e  larvas,  de  acordo 
com a Resolução 12/78 
da  CNNPA.   Nota: 
embalada 
individualmente  com 
saco  plástico 
transparente.

MAÇO/MOLHO 600 R$ 2,12

109 COUVE-FLOR de 
primeira. 

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 400 R$ 4,97

110 COUVE  folha,,  de 
primeira.  MOLHO

Couve  Manteiga,  de 
primeira  qualidade, 
picado,  in  natura, 
molho,  inteiro,  verde, 
apresentando  grau  de 
evolução
completo  do  tamanho, 

MAÇO/MOLHO 1100 R$ 2,47
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aroma  e  cor  própria, 
com  ausência  de 
sujidades,  parasitos  e 
larvas

111 HORTELÃ  FRESCO 
de primeira, em molho, 
apresentando  grau  de 
evolução  completo  do 
tamanho,  aroma e  cor 
própria.  Com ausência 
de sujidades, parasitos 
e  larvas,  de  acordo 
com a Resolução 12/78 
da  CNNPA.  Nota: 
embalada 
individualmente  com 
saco  plástico 
transparente.

MAÇO/MOLHO 600 R$ 2,24

112 PEPINO, de primeira

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  PEPINO, 
ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 700 R$ 2,93

113 PIMENTAO  verde , de 
primeira

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  PIMENTÃO, 
ESPÉCIE
VERDE
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 600 R$ 3,89

114 QUIABO, de primeira. KG 300 R$ 6,82
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Legumes,  Quiabo,  in 
natura

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

115 REPOLHO,  de 
primeira, BRANCO. 

VERDURA  IN 
NATURA,  TIPO 
REPOLHO, ESPÉCIE
BRANCO
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 600 R$ 3,21

116 REPOLHO,  de 
primeira, ROXO. 

VERDURA  IN 
NATURA,  TIPO 
REPOLHO, ESPÉCIE
BRANCO
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 500 R$ 3,98

117 ALFACE, tipo crespa, 
de primeira. ROXA

Alface,  tipo  crespa 
roxa, in natura, espécie 

KG 200 R$ 2,24
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comum.  Apresentando 
grau  de  maturação  tal 
que  lhe  permita 
suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

118 SALSA,  de  primeira, 
em  molho, 
apresentando  grau  de 
evolução  completo  do 
tamanho,  aroma e  cor 
própria.  Com ausência 
de sujidades, parasitos 
e  larvas,  de  acordo 
com a resolução 12/78 
da CNNPA.

MAÇO/MOLHO 500 R$ 2,24

119 TOMATE, de primeira, 
in natura

TOMATE - De primeira 
qualidade;  -  Tamanho 
medio  a  grande;  - 
Consistencia  firme;  - 
Sem sufidades;  -  Pele 
lisa,  livre  de  fungos.  - 
Tipo  maçã,  tamanho, 
médio,  com 
aproximadamente  80% 
de  maturação,  sem 
ferimentos ou defeitos, 
tenros,  sem  manchas, 
com  coloração 
uniforme  e  brilho  de 
acordo  com  a 
resolução  12/78  da 
CNNPA.  (DMP  - 
300700001937)

KG 2800 R$ 3,33

120 INHAME, de primeira, 
branco.

VERDURA  IN 
NATURA,  TIPO 
INHAME, ESPÉCIE DA
COSTA/LAVADO, 
APLICAÇÃO 
CULINÁRIA  EM 
GERAL
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 

KG 700 R$ 4,43
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para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

121 VAGEM,  in  natura, 
espécie  manteiga,  ter 
atingido  grau  máximo 
de tamanho.

LEGUME IN NATURA, 
TIPO  VAGEM, 
ESPÉCIE
MANTEIGA
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 800 R$ 7,99

122

OVO tipo extra, classe 
A, branco.  Embalagem 
contendo 30 unidades, 
com  dados  de 
identificação  do 
produto,  marca  do 
fabricante,  prazo  de 
validade,  de  acordo 
com  Normas  e/ou 
Resoluções  vigentes 
da  ANVISA/MS  ou 
Ministério  da 
Agricultura.

CAIXA 450 R$ 11,87

123 OVO,  de  codorna, in 
natura.  Embalagem 
com 30  unidades  com 
dados  de  identificação 
do  produto,  marca  do 
fabricante,  prazo  de 
validade.  O  produto 
devera  ter  registro  no 
Ministério  da 
Agricultura  e/ou 
Ministério da Saúde. 

CAIXA 40 R$ 4,44

TOTAL LOTE 8 R$ 95.983,42

9 124 ABACAXI,  de 
primeira,  tamanho 

KG 2100 R$ 3,26 SEMANAL 180 DIAS
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grande, in natura,

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  ABACAXI, 
ESPÉCIE
HAVAIANO
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

125 BANANA, da prata, de 
primeira,  tamanho 
grande, in natura.

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  BANANA, 
ESPÉCIE PRATA

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 1600 R$ 2,94

126 COCO,  seco,  de 
primeira.

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO COCO, ESPÉCIE 
SECO

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 250 R$ 5,23

127 LIMAO, de primeira. KG 535 R$ 3,84
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FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  LIMÃO, 
ESPÉCIE TAITI

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

128 MACA, de primeira, in 
natura, vermelha.

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO MAÇÃ, ESPÉCIE 
GALA

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 3100 R$ 4,34

129 MANGA, tipo Tommy

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  MANGA, 
ESPÉCIE  TOMMY 
ATKIN
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 1600 R$ 4,39

130 MAMAO, de primeira, 
in natura, tipo papaia.

-  Mamão  papaia  -  in 
natura,  Apresentando 
grau  de  maturação  tal 

KG 1400 R$ 3,07
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que  lhe  permita 
suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

131 MELANCIA,  de 
primeira

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  MELANCIA, 
ESPÉCIE
REDONDA, 
APLICAÇÃO 
ALIMENTAR
Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 3000 R$ 3,18

132 MELAO, de primeira

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  MELÃO, 
ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para  o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 3500 R$ 4,72

133 GOIABA  VERMELHA, 
de primeira.

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  GOIABA, 
ESPÉCIE COMUM

KG 900 R$ 5,62
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Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

134 LARANJA,  de 
primeira,  in  natura, 
tipo pêra.

FRUTA  IN  NATURA, 
TIPO  LARANJA, 
ESPÉCIE PERA

Apresentando  grau  de 
maturação  tal  que  lhe 
permita  suportar  a 
manipulação,  o 
transporte  e  a 
conservação  em 
condições  adequadas 
para o  consumo.  Com 
ausência de sujidades, 
parasitas  e  larvas,  de 
acordo  com  a 
Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 2400 R$ 2,51

TOTAL LOTE 9 R$ 76.830,61

10 135 PRESUNTO COZIDO

Presunto  cozido,  sem 
capa  de  gordura,  de 
primeira  qualidade.  A 
embalagem  original 
deve ser  a  vácuo,  em 
saco  plástico 
transparente  e atóxico, 
limpo,  não  violado, 
resistente, que garanta 
a  integridade  do 
produto até o momento 
do  consumo, 
acondicionados  em 
caixas  lacradas.  A 
embalagem  deve 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número de 
lote,  quantidade  do 
produto,  número  do 
registro  no  Ministério 
da 
Agricultura/SIF/DIPOA 

KG 400 R$ 20,80 QUINZENALMENTE 180 DIAS
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e carimbo de inspeção 
do SIF. Deverá atender 
as  especificações 
técnicas da portaria  nº 
369  de  04/09/1997  do 
Ministério  da 
agricultura  e  do 
Abastecimento  e  do 
Regulamento  da 
Inspeção  Industrial  e 
Sanitária  de  produtos 
de  origem  animal. 
Validade  mínima  de 
120  dias  a  partir  da 
data  de  entrega. 
Conservação  em 
ambiente refrigerado.

136 QUEIJO MUSSARELA 

Queijo, tipo mussarela, 
de  1ª  qualidade,  com 
ingredientes  leite, 
conservação  0  a10°C. 
Produto próprio para o 
consumo
humano  e  em 
conformidade  com  a 
legislação sanitária em 
vigor. Apresentação em 
barra,  acondicionada 
em embalagem plástica 
apropriada, 
transparente,  limpa, 
resistente  e  inviolável. 
A  embalagem  original 
deverá  ser  a  vácuo  e 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, 
informações 
nutricionais, número do 
lote,  data  de  validade, 
quantidade de produto, 
número  do  registro  no 
Ministério  da 
Agricultura/SIF/DIPOA, 
carimbo  de  inspeção 
do  SIF  e  atender  as 
especificações técnicas 
da  ANVISA e  Inmetro. 
Prazo  de  validade 
mínima  de  90  dias  a 
partir  da  data  de 
entrega.  Conservação 
em  ambiente 
refrigerado.

KG 400 R$ 30,37

137 SALSICHA  DE 
CACHORRO QUENTE 

SALSICHA,  tipo  hot 
dog  de  carne 
bovina/suína,  de  boa 
qualidade  resfriada. 
Embalagem  em 
plástico  transparente 

KG 230 R$ 8,51
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atóxica,  com  etiqueta 
adesiva  impressa 
identificando o peso do 
produto,  com  data  de 
fabricação  e  data  de 
vencimento,  constando 
também aspecto 

qualitativo,  marca 
comercial  procedência 
de fabricação e número 
de  registro  no  órgão 
competente. 
Embalagem  1kg. 
Validade  mínima  de 
120  dias  a  partir  da 
data  de  entrega  na 
unidade requisitante. 

TOTAL LOTE 10 R$ 22.426,22

11 138 PAO  FRANCÊS,  de 
sal, fabricado com ma-
téria prima de primeira 
qualidade,  isentos  de 
matéria terrosa, parasi-
tos e em perfeito esta-
do de conservacão, de 
acordo com as Normas 
e/ou  Resolucões  da 
ANVISA/MS.

  

KG

3000 R$ 11,61 SEMANAL 180 DIAS

139 PAO  DE  LEITE,  com 
no mÍnimo 50 gr, fabri-
cado  com  matéria  pri-
ma de primeira qualida-
de,  isentos  de  matéria 
terrosa, parasitas, e em 
perfeito estado de con-
servação,  de  acordo 
com  as  Normas  e/ou 
Resoluções  da  ANVI-
SA/MS

KG 2500 R$ 12,11

140 PÃO,  TIPO  DE  FOR-
MA,  ingredientes  fari-
nha trigo, fermento, sal, 
açúcar,  margarina  e 
água, apresentação fa-
tiado.  Fabricado  com 
matéria-prima  de  pri-
meira  qualidade,  isen-
tos de matéria terrosa, 
parasitas, e em perfeito 
estado  de  conserva-
ção, de acordo com as 
Normas  e/ou  Resolu-
ções  da  ANVISA/MS. 
Embalagem  pacote 
contendo 500 gr

UND 460 R$ 4,02

TOTAL LOTE 11 R$ 66.937,40

VALOR TOTAL ESTIMADO (TODOS OS LOTES) R$ 
1.561.669,91
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1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 
participante(s).

Órgão Gerenciador: Instituto Federal Baiano – Campus Teixeira de Freitas

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

1 1 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO ACÉM

Acém: sem osso, limpa, com no máximo 10% de sebo e gordura limpa. A 
carne  deve  apresentar-se  com aspecto  próprio,  não  amolecida  e  nem 
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-
la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e 
Ministério de Agricultura. Embalagem em saco plástico transparente, com 
identificação do produto e prazo de validade.

KG 5932

2 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO ALCATRA

Carne bovina alcatra  de 1ª qualidade. Embalada a vácuo, com selo de 
aprovação  do  serviço  de  inspeção  Federal  (S.I.F),  ou  do  serviço  de 
inspeção estadual(s.i.e)  ou  do Serviço  de  inspeção  municipal  (S.I.M)  e 
prazo de validade.

KG 5586

3 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO LAGARTO

Carne  bovina,  tipo  lagarto,  peça  inteira,  limpa,  de  primeira  qualidade,  
embalagem em saco plástico transparente, com identificação do produto e 
prazo de validade.

KG 3090

4 CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA, TIPO COXÃO MOLE

Carne bovina in natura, tipo coxão mole, apresentação moída. Embalagem 
em saco plástico transparente, com identificação do produto e prazo de 
validade.

KG 1854

5 PEIXE IN NATURA, FILÉ DE PESCADA BRANCA

Filé de peixe congelado pescada branca padronizada em filés entre 130 e 
160  gr,  sem  pele,  sem  osso,  sem  cartilagem,  sem espinhas,  livre  de 
resíduos  e  vísceras,  acondicionada  em  embalagem  primária  plástica 
flexível,  termoselada,  atóxica,  resistente,  transparente  e  devidamente 
rotulada de acordo com a legislação vigente, com registro no Ministério Da 
Agricultura SIF/DIPOA.

KG 4944

6 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO

Carne de frango tipo coxa e sobre-coxa congelada com adição de água de 
no máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades. Embalagem de 1 a 2 kg com prazo de validade. 

KG 3142

7 PEITO DE FRANGO

Carne frango, tipo filé de peito, características adicionais  congelado com 
adição de água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e  
nem pegajosa,  cor  própria  sem manchas  esverdeadas,  cheiro  e  sabor 
próprio, com ausência de sujidades. Embalagem de 1 a 2 kg com prazo de 

KG 5846
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validade. 

8 CHARQUE PONTA DE AGULHA

Carne de charque, de primeira qualidade, magra, sem aparas, contendo no 
máximo  5%  de  gordura  igualmente  distribuída,  100%  traseira 
apresentando  cor  e  cheiro  característico,  devendo  ser  prensada  e 
acondicionada a vácuo com especificação da data de fabricação e prazo 
de  validade,  deverá  conter  o  registro  no  MA e  inspecionada  pelo  SIF, 
dados do fabricante.

KG 852

9 BACON DEFUMADO

Carne suína defumada tipo bacon, em manta, processada com toucinho de 
barriga magro com carne, levemente salgada e defumada, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, embalada em 
plástico atóxico, rotulada, com prazo de validade. 

KG 290

10 CARNE SUÍNA, TIPO LOMBO,

Magro,  peça  inteira,  acondicionada  em  embalagem  primária  fechada 
hermeticamente,  devidamente  rotulada  de  acordo  com  a  legislação 
vigente, com registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e embalagem 
secundária  em  caixa  de  papelão  lacrada  e  em  perfeito  estado  de 
conservação.

KG 1854

11 LINGUIÇA CALABRESA, TIPO TOSCANA 

Linguiça,  tipo  toscana,  ingredientes   carne  suína.  Cor,  cheiro  e  sabor 
próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, embalada em plástico 
atóxico, fechada hermeticamente, rotulada, com prazo de validade. 

KG 1483

12 LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA, MISTA DEFUMADA

Linguiça, tipo calabresa cozida mista, características adicionais defumada. 
Cor, cheiro e sabor próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, 
embalada  em plástico  atóxico,  fechada  hermeticamente,  rotulada,  com 
prazo de validade. 

KG 370

13 BISTECA suína

Carne porco in natura, tipo bisteca. Apresentação fatiada e congelada. Cor, 
cheiro  e  sabor  próprio,  sem  ranço,  não  pegajosa,  registrado  no  SIF, 
embalada em plástico atóxico, rotulada, com prazo de validade. 

KG 1675

2 14 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 1ª QUALIDADE

Açúcar - obtido da cana  de açúcar, tipo cristal, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprio, com teor de sacarose mínimo de 98,5%, sem fermentação,  
isento de sujidades, parasitas e de enxofre, acondicionado em pacote de 
01 kg e embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30 
kg fardo, para aplicação em restaurante escolar. Prazo de validade mínimo 
de 180 dias a partir da data de entrega.

KG 3600

15 AÇÚCAR MASCAVO 

Açúcar tipo mascavo, composição origem vegetal, sacarose de cana-de-
açúcar,  aplicação  alimentação,  características  adicionais  100%  natural, 
com fervura de melado. Apresentação pacote de 01 kg data de fabricação 
e prazo de validade de acordo com RDC nº 360/03 ANVISA.

KG 100

16 ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO KG 7210

54/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

Arroz  parboilizado,  tipo  1,  longo,  constituídos  de  grãos  inteiros,  com 
umidade  permitida  em  lei,  isento  de  sujidades,  materiais  estranhos, 
parasitas  e  larvas,  acondicionado  em  pacote  de  01  kg  e  embalagem 
secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg. Prazo de validade 
mínimo de 180 dias a partir da data de entrega.

17 ARROZ INTEGRAL

Longo fino,  tipo 1 integral  em sacos plásticos transparentes e atóxicos,  
limpos,  não  violados,  resistentes.  A  embalagem  deverá  conter 
externamente  os  dados  de  identificação,  procedência,  informações 
nutricionais,  número de lote,  quantidade do produto.  Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo  
com a Resolução 12/78 da CNNPA; Não conter glúten. Embalagem pacote 
de 1 kg.

KG 280

18 FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1, TORRADA, FINA, SECA

Farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 01, branca e amarela, isenta 
de  sujidades,  parasitos  e  larvas,  com aspecto,  odor,  e  sabor  próprios, 
acondicionado em pacote de 01 kg, que deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e embalagem secundária plástica resistente 
com peso líquido de 30 kg.

KG 1000

19 FARINHA DE TAPIOCA, TIPO QUEBRADINHA, EMBALAGEM 500 G

Farinha  de  tapioca,  tipo  quebradinha,  em embalagens  de  500  G,  que 
deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade 
mínima 180 dias a partir da data de fabricação.

UND 546

20 FARINHA  DE  TRIGO,  ESPECIAL  PARA  PANIFICAÇÃO,  SEM 
FERMENTO, EMBALAGEM DE 1KG

Farinha de trigo especial para panificação, acondicionada em embalagem 
limpa, não violada e resistente. A embalagem deve conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 180 dias a  partir  da data  de entrega  do produto,  de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 546

21 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS E SADIOS

Feijão carioca, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com 
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura 
de  outras  espécies,  acondicionado  em pacote  de  01  kg  e  embalagem 
secundária plástica resistente com peso líquido de 30 kg, com registro do 
ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir  
da entrega do produto.

KG 2800

22 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS E SADIOS

Feijão preto,  tipo  01,  novo,  constituído de grãos inteiros e sadios,  com 
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura 
de  outras  espécies,  acondicionado  em pacote  de  01  kg  e  embalagem 
secundária plástica resistente com peso líquido de 30 kg, com registro do 
ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir  
da entrega do produto.

KG 1545

23 FEIJÃO FRADINHO, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS E SADIOS KG 300
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Feijão, tipo fradinho, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, 
com umidade  permitida  em lei,  isento  de  material  terroso,  sujidades  e 
mistura  de  outras  espécies,  acondicionado  em  pacote  de  01  kg  e 
embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, com 
registro do ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 180 
dias a partir da entrega do produto.

24 FERMENTO QUÍMICO, EMBALAGEM 100 Gr

Fermento químico. Ingredientes: Amido de milho ou fécula de mandioca, 
fosfato  monocálcico,  bicarbonato  de  sódio  e  carbonato  de  cálcio.  Não 
contém Glúten. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. 
Embalagem plástica, contendo 100g do produto.

UND 100

25 FUBÁ  EM  FLOCOS,  TIPO  FLOCÃO,  PRÉ  COZIDO,  TRADICIONAL, 
EMBALAGEM 500G

Fubá  em  flocos,  tipo  flocão,  pré  cozido  tradicional  -  obtido  do 
processamento tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, 
germinados, pré cozido e seco por processo adequado, com aspecto, cor, 
odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como 
de  umidades,  fermentações  ou  ranço,  embalado  em  saco  de  papel 
impermeável,  reembalado  em  papel  com  500  gramas.  Embalagens, 
contendo  no  rótulo  informações  de  lote,  data  de  fabricação/validade, 
informações nutricionais. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir 
da entrega do produto.

UND 364

26 MACARRÃO,  TIPO ESPAGUETE,  MASSA SECA,  DE  SÊMOLA COM 
OVOS, EMBALAGEM 500 Gr

Massa alimentícia - tipo seca para macarronada, formato espaguete, de 
sêmola com ovos, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de 
trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais,  sujidades,  parasitas,  admitindo  umidade  máxima  13%, 
acondicionada em saco plástico  transparente,  atóxico.  Embalagem com 
500 gramas – fardo 10 Kg. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a 
partir da entrega do produto.

UND 1800

27 MASSA LASANHA, TIPO SECA, PRÉ COZIDA, EMBALAGEM 500 Gr

Massa alimentícia - tipo seca para macarronada, formato espaguete, de 
sêmola com ovos, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de 
trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais,  sujidades,  parasitas,  admitindo  umidade  máxima  13%, 
acondicionada em saco plástico  transparente,  atóxico.  Embalagem com 
500 gramas com prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir  da 
entrega do produto.

UND 200

28 MACARRÃO,  TIPO  PARAFUSO,  MASSA  SECA  PRÉ  COZIDA,  DE 
SÊMOLA COM OVOS, EMBALAGEM 500 Gr

Massa alimentícia - tipo seca pré-cozida, formato parafuso, sêmola com 
ovos, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, 
ovos, água e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em 
saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas com prazo de validade 
de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 1800

29 SAL REFINADO

Sal refinado - iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de 
iodo,  produto  refinado,  iodado,  com granulação uniforme e com cristais 

KG 400
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brancos, com dosagem de sais de iodo de acordo com a legislação federal  
específica – embalagem em plástico de polietileno de 1 kg e embalagem 
secundária 30 kg.

30 CANJICA DE MILHO BRANCA, 1ª LINHA, EMBALAGEM 500 Gr

Canjica  de  milho,  branca,  pura,  pacote  de  500  G,  isento  de  insetos  e 
demais  sujidades,  1ª  linha  prazo  de validade de  180 dias  a  contar  da 
entrega.

UND 700

31 FARINHA DE ROSCA, PACOTE 500 Gr

Farinha de rosca obtida pela moagem de pães torrados, acondicionada em 
pacotes  plásticos,  transparentes,  limpos,  não  violados,  resistentes.  A 
embalagem  deve  conter  externamente  os  dados  de  identificação, 
procedência,  informações  nutricionais,  número  de  lote,  quantidade  do 
produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Pacote  
500 gr

UND 150

32 FUBÁ DE MILHO AMARELO, 1 LINHA

Fubá  de  milho  amarelo,  obtido  pela  torração  do  grão  de  milho 
desgerminado ou não, previamente macerado, socado e peneirado, isento 
de  matérias  terrosas,  parasitas,  detritos  animais  ou  vegetais  e  odores 
estranhos,  bolor  e  umidade,  embalagem  de  polietileno,  atóxico, 
transparente, resistente, contendo 500 gr, validade mínima de 180 dias.

KG 364

33 FERMENTO BIOLÓGICO, EMBALAGEM DE 500 Gr

Fermento  biológico.  Produto  obtido  de  culturas  puras  de  leveduras 
(Saccharomyces  cerevisias).  Produto  granulado  e  seco.  Isentos  de 
matérias terrosas e detritos vegetais e animais, não possuir cheiro de mofo  
e sabor amargo. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega.  
Embalagem plástica, fechamento a vácuo, contendo 500 gr do produto.

UND 12

34 MASSA PARA SOPA com sêmola e ovos, tipo conchinha. Embalagem de 
500 gr

UND 416

3 35 AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM 500 ML 

Azeite de oliva extra virgem com acidez máxima de 0,2% (em ácido oleíco)  
-  para temperar  alimentos;  embalagem com 500 ml,  com bico dosador. 
Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de entrega.

UND 576

36 AZEITONA  VERDE,  INTEIRA,  EM  CONSERVA,  SEM  CAROÇO, 
EMBALAGEM COM 500 Gr

Azeitona verde, em conserva inteira sem caroço, em conserva, preparada 
com  os  frutos  curados  na  variedade  verde,  imersos  em  salmoura  de 
concentração apropriada, em recipientes herméticos, coloração uniformes 
submetidos ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições 
gerais  do código  sanitário  de alimentos.  Acondicionada em embalagem 
com  500  g  devendo  ser  considerado  como  peso  líquido  do  produto 
drenado.  Produto,  devidamente  rotulado  e  identificado  nos  aspectos 
qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso líquido do produto 
drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, 
informação nutricionais, número do registro no órgão competente e demais 
dado  conforme legislação  vigente,  reembalado de acordo  com a praxe 
comercial.  Prazo  de  validade  mínimo  de  180  dias  a  partir  da  data  de 
entrega.

UND 80

37 CATCHUP TRADICIONAL, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 400 Gr UND 385
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Catchup, tradicional, molho de consistência pastosa, composto de tomate, 
açúcar,  sal  e  condimentos,  embalagem  de  400  gr  aproximadamente. 
Sujeito a teste de aceitação/qualidade.

38 CREME DE LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM 200G

Creme  de  leite  pasteurizado  –  100%  de  origem animal,  embalado  em 
latas/caixas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, 
resistentes,  que garantam a  integridade  do  produto  até  o  momento  do 
consumo acondicionado em lata, pesando 300 gramas. Apresentando teor 
de  matéria  gorda  mínima  de  25%.  A  embalagem  deverá  conter 
externamente  os  dados  de  identificação,  procedência,  informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e 
atender  as  exigências  do  ministério  da  agricultura  e  DIPOA  e  do 
regulamento  da  inspeção  industrial  e  sanitária  de  produtos  de  origem 
animal. Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de entrega.

UND 1030

39 ERVILHA VERDE, EM CONSERVA, EMBALAGEM 2 KG

Ervilha verde - em conserva - simples, inteira, imersa em líquido, tamanho 
e coloração uniformes,  produto  preparado  com as ervilhas previamente 
debulhadas, envasadas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas em líquido de 
cobertura apropriados, submetidas a processo tecnológico adequado antes 
ou depois de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim de 
evitar sua alteração. ;  não devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, 
quando  abertos;  atender  as  exigências  do  ministério  da  agricultura  e 
DIPOA e regulamento de inspeção industrial  e sanitária de produtos de 
origem vegetal. Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de 
entrega.  Acondicionada  em embalagem plástica,   atóxica,  transparente, 
com 2 kg drenado; inteira; imersa em líquido.

UND 103

40 EXTRATO DE TOMATE EM CONSERVA, EMBALAGEM 370 Gr 

Extrato de tomate - deve estar isento de fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso. Sem corantes

artificiais, isento de sujidades e fermentação. As embalagens não devem 
estar amassadas e estufados;  não devem soltar ar com cheiro azedo ou 
podre, quando abertos; 

 Embalagem 370 g. Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data 
de entrega.

UND 2783

41 LEITE DE COCO NATURAL, INTEGRAL, CONCENTRADO, VIDROS 500 
ML  

Leite de coco natural integral concentrado isento de sujidades, parasitas, 
larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros 
apropriados  com  500  ml,  embalados  em  caixas  de  papelão  limpas, 
integradas  e  resistentes.  A embalagem deverá  conter  externamente  os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações  
técnicas da

ANVISA e INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir da 
entrega do produto.

UND 400

42 MAIONESE TIPO TRADICIONAL, SACHÈ 500 GR

Maionese, tipo tradicional - composto a base de ovos pasteurizados, sal, 
açúcar  e  outras  substâncias  permitidas,  de  consistência  cremosa,  cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo 

UND 412
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em  perfeito  estado  de  conservação.  A  embalagem  deverá  conter 
externamente  os  dados  de  identificação,  procedência,  informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e 
atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagens 
tipo sachê de 500 gR. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir da 
entrega do produto.

43 MARGARINA VEGETAL, COM SAL, EMBALAGEM 500 Gr

Margarina  vegetal  -  com sal,  composto  de  90%  de  lipídios,  obtida  da 
emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais,

podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor,  
cheiro  e  sabor  próprio,  Embalagem  500  gr.  Prazo  de  validade  de  no 
mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 728

44 MANTEIGA  COMUM  COM  SAL,  EMBALAGEM  500  GR,  Manteiga 
comum,  com  sal,  de  primeira  qualidade,  embalagem  de  500  gr,  não 
contendo  glúten.  A  embalagem  deve  conter  externamente  a  data  de 
fabricação, marca, data de validade e peso líquido. O produto deve ser 
registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. Validade 
mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.

UND 728

45 MILHO  VERDE  EM  CONSERVA,  SIMPLES,  GRÃO  INTEIROS, 
EMBALAGEM 2 kg 

Milho verde em conserva - simples grãos inteiros, imerso em líquido de  
cobertura, tamanho e coloração uniformes. Produto

preparado  com  grãos  de  milho  previamente  debulhados,  envasados  e 
cozidos ou pré-cozidos, imersos em líquido de

cobertura apropriada, submetidos a processo tecnológico adequado, antes 
ou depois de hermeticamente fechados nos

recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Embalagem 02 kg. .  
Estar isento de fermentação e de indicadores de

processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação não devem estar amassados;

 e estufados; não devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando  
abertos;  não devem apresentar  manchas escuras  e  ferrugem,  na parte 
interna; atender as

exigências  do  ministério  da  agricultura  e  DIPOA  e  regulamento  de 
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem

vegetal. Embalagem plástica, atóxica, transparente com 02 kg. Prazo de 
validade de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 103

46 MOLHO DE SOJA, TIPO SHOYO, EMBALAGEM COM 900 ML

Molho de soja, tipo shoyo, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em embalagem pet com 
900  ml.  Íntegro,  atóxico,  resistente,  vedado  hermeticamente,  limpo.  A 
embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação  e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação,  
data  de  validade,  quantidade  do  produto  e  atender  as  especificações 
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de 
validade de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 86

47 MOLHO DE MOSTARDA, BISNAGA DE 200 Gr UND 385
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Molho pronto, tipo mostarda, composto a base de mostarda, sal, açúcar e 
outras  substâncias  permitidas,  admitindo  no  mínimo  35%  de  resíduos 
secos,  de consistência cremosa,  cor,  cheiro e sabor  próprios, isento  de 
sujidades  e  seus  ingredientes  de  preparo  em  perfeito  estado  de 
conservação.  A embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data 
de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas 
da ANVISA e INMETRO. Embalagens, tipo bisnaga de 200 gr. Prazo de 
validade de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

48 ÓLEO VEGETAL DE SOJA, EMBALAGEM 900 ML

Óleo comestível – extraído da soja por processo de refinamento, obtido de 
espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado 
em  frasco  plástico  com 900  ml,  de  características  de  coloração  clara, 
obedecendo a requisitos de qualidade, odor, sabor e isento de impurezas. 
Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 940

49 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, EMBALAGEM 100 Gr

Queijo  tipo  parmesão  -  ingredientes  básicos:  queijo  parmesão  e 
conservador,  características adicionais:  produto próprio para o consumo 
humano  e  em  conformidade  com  a  legislação  sanitária  em  vigor. 
Acondicionado em embalagem 50g plástica apropriada e inviolável,  que 
deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de 
produto  e  atender  as  especificações  técnicas  da  ANVISA  e  Inmetro. 
Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. 

UND 1540

50 VINAGRE DE MAÇA, EMBALAGEM 750ML  

Vinagre,  matéria-prima  maça,  acidez  4   aspecto  físico  líquido,  aspecto 
visual límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número 
de lote,  data  de fabricação,  data  de validade,  quantidade do produto  e 
atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Embalagem de 750 ml. Prazo de validade mínimo de 
180 dias a partir da data de entrega do produto.

UND 274

51 ATUM RALADO, CONSERVADO EM ÓLEO, LATA 170 Gr

ATUM RALADO EM OLEO - Atum ralado em óleo comestível,  lata com 
aproximadamente 170 gramas.

UND 800

52 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA , EMBALAGEM 400 Gr

Proteína  texturizada  de  soja,  sem  fermentação,  obtido  a  partir  da 
leguminosa limpa, grãos sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em 
perfeito  estado  de  conservação,  sem parasitos  e  detritos  animais,  sem 
umidade, embalagem plástica transparente atóxica de 500G.

UND 962

53 MOLHO  DE  PIMENTA,  composto  por  pimenta  malagueta,  pimenta 
jalapenho, vinagre de álcool e sal. Aplicação em alimentos. Aspecto físico 
líquido, embalagem de 150 ml.

UND 200

54 CAFÉ, EM PÓ, TORRADO E MOÍDO EM PACOTE COM 250 Gr

Café - em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos 
de café, tipo forte, apresentação moído, . Tipo embalagem à vácuo em 
pacote  de  250  gramas,  com  data  de  fabricação  máxima  de  180  dias 
anteriores à data de entrega. De primeira qualidade, contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 

UND 1368
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selo de pureza da associação brasileira da indústria do café – ABIC ou 
comprovação das características mínimas de qualidade por meio de laudo 
de  análise  emitido  por  laboratório  habilitado  pela  REBLAS/ANVISA.  O 
produto  deverá ter  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.

55 BATATA FRITA PROCESSADA, TIPO PALHA. EMBALAGEM 300 Gr

Batata  frita  processada,  tipo  palha,  sabor  natural,  composta  de  batata, 
gordura vegetal, sal e outros ingredientes permitidos, isenta de sujidades e  
outros  materiais  estranhos.  Embalagem  primária  filme  laminado  bopp, 
atóxico e lacrado, com validade mínima de 4 meses na data de entrega, e  
suas condições deverão estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, 
RDC 273/05, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. Embalagem 
300 g

UND 100

4 56 LEITE DE VACA LÍQUIDO, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK 1 
LITRO

Leite líquido integral de vaca in natura embalagem tipo tetra pak contendo 
identificação  do  produto,  especificação  dos  ingredientes,  informação 
nutricional,  marca  do  fabricante  e  informações  do  mesmo,  prazo  de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.  Líquido 
fluido, homogêneo, de cor branca opaca, pasteurizado Embalagem de 1 
litro. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega.

LT 2000

57 LEITE DE VACA, TIPO UHT, ZERO LACTOSE. Leite de vaca, tipo UHT, 
zero  lactose,  leite  longa  vida  integral  tetra  pak,  caixa  com 1000  ml.  A 
embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação, 
procedência,  informação  nutricional,  número  de  lote,  data  de  validade, 
quantidade de produto e o número de registro no Ministério da Agricultura/ 
SIF/DIPOA  e  carimbo  de  inspeção  do  SIF.  Deverá  atender  as 
especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da 
Agricultura e Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial  e  
Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima de 180 dias a 
partir da data de entrega.

UND 250

58 LEITE DE VACA EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, LATA 400 Gr 

Leite de vaca em pó integral instantâneo, apresentação acondicionado em 
lata de 400 g. A lata deve conter externamente

os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto, número do

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Deverá atender as especificações

técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e  do Regulamento da Inspeção Industrial  e Sanitária  de 
produtos de origem animal. Validade mínima de 180 dias a partir da data 
de entrega.

UND 2750

59 IOGURTE  NATURAL INTEGRAL rico  em  nutrientes.  Embalagem  com 
160ml aproximadamente.

Iogurte natural, integral, com no mínimo 80 Kcal, com no máximo 80 mg de  
sódio,  rico  em  nutrientes,  embalagem  em  sachê  contendo 
aproximadamente 170 ml, com

UND 100
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identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Apresentar o Registro no Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.)  
e/ou Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.), em conformidade com a RDC 
nº. 40 ANVISA. Prazo de validade mínima de 90 dias a partir da data de 
entrega. Conservação em ambiente refrigerado.

5 60 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, A BASE DE CACAU EM PÓ, 
LATA 400G

Achocolatado em pó instantâneo, a base de cacau em pó, enriquecido com 
Actigen E. Embalagens devem estar intactas,

acondicionadas em latas de 400g. Prazo de validade mínimo de 180 dias 
a partir da data de entrega.

UND 910

61 ACHOCOLATADO  LÍQUDO,  PRONTO  PARA BEBER,  EMBALAGENS 
INDIVIDUAIS 200 ML

Achocolatado  líquido,  tipo  Nescau,  pronto  pra  beber,  com  Actigen  E, 
composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra Pack

individuais  de  200  ml,  reembaladas  em  caixa  de  papelão  vedadas.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade de produto e atender as

exigências  do  ministério  da  agricultura  e  DIPOA e  do  regulamento  da 
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem

animal. Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de entrega.

UND 2000

62 AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, EMBALAGEM 1KG

Amido de milho, tipo maisena, em embalagens de 1kg, que deve conter 
externamente  os  dados  de  identificação,  procedência,  informações 
nutricionais,  número  de  lote,  data  de  validade,  quantidade  de  produto. 
Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da entrega.

UND 180

63 AVEIA EM FLOCOS, INTEGRAL, EMBALAGEM 200 Gr

Aveia em flocos – produto 100% integral, em embalagens de 250 gr, que 
deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Produto 
isento de sujidades, parasitos e com aspecto, sabor e cor característicos. 
Validade mínima 180 dias a partir da data de fabricação.

UND 455

64 BARRA DE CEREAL, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 22 Gr

Barra de cereal, mix de castanhas,  frutas e cereais integrais, em unidades 
de aproximadamente  22 g. As embalagens devem conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade

de produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega.

UND 2500

65 BISCOITO  COM  SAL,  INTEGRAL,  TIPO  CREAM  CRACKER, 
EMBALAGEM 400 Gr

Biscoito água e sal, tipo cream cracker integral, à base de farinha de trigo 
integral/  gordura  vegetal  hidrogenada  /  açúcar/amido  de  milho  /  sal 
refinado / fermento / leite ou soro / outros, composição nutricional mínima: 
12% de proteínas / valor calórico 440 kcal. Validade mínima de 180 dias a 

UND 2275
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partir da data de entrega. Embalagem tipo 3 em 1. Peso líquido 400 gr.

66 BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, EMBALAGEM 400 Gr

Biscoito doce, tipo maisena, diversas formatações, composição básica fari-
nha de trigo,  gordura vegetal  hidrogenada, açúcar e outras substâncias 
permitidas, acondicionado em saco plástico impermeável, fechado, reem-
balado em caixa de papel vedada, com 400 gramas com sub embalagens  
internas. As embalagens devem conter externamente os dados de identifi -
cação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de vali-
dade, quantidade de produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data 
de entrega.

UND 2275

67 CHOCOLATE GRANULADO, FEITO DE CACAU, EMBALAGEM 130 GR

Chocolate granulado, feito de cacau, em embalagens de 130 gr. A embala -
gem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data  
de fabricação, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sani -
tária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo
de 180 dias a partir da data de entrega.

UND 80

68 COCO  RALADO,  SEM  AÇÚCAR,  A  BASE  DE  POLPA  DE  COCO 
DESIDRATADO, EMBALAGEM 100 GR

Coco ralado, sem açúcar, a base de polpa de coco desidratado. A embala -
gem deverá estar íntegra e conter todas as informações de acordo as es-
pecificações técnicas da ANVISA. Embalagens com 100 GR. Prazo de vali -
dade mínimo de 180 dias a partir da data de entrega

UND 300

69 DOCE INDUSTRIALIZADO, TIPO BOMBOM, EMBALAGEM 1KG COM 
50 UNIDADES DE 20 Gr cada.

Doce industrializado, tipo bombom, , à base de wafer, com recheio cremo-
so de castanha de caju e cobertura de chocolate meio amargo e chocolate 
ao leite. Apresentação em embalagens de 1kg, com 50 unidades de 20 gr. 
As embalagens devem estar íntegras, contendo rótulo com o lote, data de 
fabricação, prazo de validade, informações nutricionais, bem como peso. 
Prazo de validade de 6 meses a partir da data de entrega.

UND 50

70 GOIABADA, TIPO CASCÃO, EMBALAGENS 600 Gr

Goiabada, tipo cascão, com características sensoriais típicas do produto 
em bom estado de conservação. A apresentação deve ser em embalagens 
de 600 g, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) ano.

UND 500

71 LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM 395 Gr

Leite condensado- produzido com leite integral, açúcar e lactose, acondici-
onado em embalagem de 395 g, que deverá conter externamente os dados 
de identificação,  procedência,  informações  nutricionais,  número  do  lote, 
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técni-
cas da ANVISA e INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto.

UND 690

72 GELATINA EM PÓ, SABOR VARIADO, EM EMBALAGENS DE 30 Gr 

Pó para gelatina sabor variado. As embalagens individuais devem estar em 
bom estado de conservação e livre de sujidades e  embaladas em caixas 
com 30 gr. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir da entrega do 
produto

UND 1283

73 ADOÇANTE, SACARINA, CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, 
FRASCO 100ML

Adoçante,  aspecto  físico  líquido  límpido  transparente,  ingredientes 
sacarina sódica,ciclamato de sódio
E  edulcorantes,  tipo  dietético,  características  adicionais  bico  dosador 
modelo: próprio. Procedência: Nacional.

UND 12
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Validade  do  produto:  06(seis)meses.  Garantia  do  produto:  Conforme 
Código de Defesa do consumidor, exceto quanto a garantia fornecida pelo 
fabricante/fornecedor for superior. Frasco 100ml

74 AMEIXA EM CALDA, EMBALAGEM 400 Gr

FRUTA EM CALDA TIPO AMEIXA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS, 
aproximadamente.  Embalagem  íntegra,  livre  de  sujidades,  contendo 
informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade, atender 
especificações técnicas da ANVISA E INMETRO.

UND 100

75 MISTURA  PARA  PREPARO  DE  BOLO,  SABOR 
LARANJA.EMBALAGEM 450 GR

Mistura para preparo de bolo sabor laranja, composta de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,  fermentos 
químicos,  estabilizantes,  aroma  e  outros  ingredientes  permitidos, 
embalagem  primária  pacote  plástico,  hermeticamente  fechado,  com 
validade mínima de 180 dias na data da entrega e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 273/05, RDC 14/14 
e alterações posteriores. Embalagem 450 gr.

UND 504

76 MISTURA  PARA  PREPARO  DE  BOLO,  SABOR  CHOCOLATE. 
EMBALAGEM 450 GR

Mistura para preparo de bolo sabor chocolate, composta de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,  fermentos 
químicos,  estabilizantes,  aroma  e  outros  ingredientes  permitidos, 
embalagem  primária  pacote  plástico,  hermeticamente  fechado,  com 
validade mínima de 180 dias na data da entrega e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 273/05, RDC 14/14 
e alterações posteriores. Embalagem 450 gr.

UND 504

77 SUCO, apresentação  líquido,  sabor   CAJU,  tipo  natural,  características 
adicionais concentrado para diluição, embalagem de 500ml

UND 522

78 SUCO,  apresentação  líquido,  sabor UVA,  tipo  natural,  características 
adicionais concentrado para diluição, embalagem de 500ml.

UND 522

6 79 SUCO,  APRESENTAÇÃO  POLPA,  SABOR  CAJÁ,  TIPO  NATURAL 
PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação polpa, sabor cajá, tipo natural, características adicio-
nais: concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composi-
ção, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. 
Registrado no órgão competente, validade de 12 meses. Temperatura de 
recebimento a -18°C.

UND 500

80 SUCO,  APRESENTAÇÃO  POLPA,  SABOR  MANGA,  TIPO  NATURAL 
PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação polpa, sabor acerola, tipo natural, características adici -
onais:  concentrado,  pasteurizada,  congelada,  sem açúcar,  com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua com-
posição, acondicionado em plástico transparente,  atóxico,  contendo 1kg 
cada. Registrado no órgão competente, validade de 12meses. Temperatura 
de recebimento a -18°C.

UND 500

81 SUCO,  APRESENTAÇÃO  POLPA,  SABOR  UMBU,  TIPO  NATURAL 
PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação polpa, sabor acerola, tipo natural, características adici -
onais:  concentrado,  pasteurizada,  congelada,  sem açúcar,  com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua com-
posição, acondicionado em plástico transparente,  atóxico,  contendo 1kg 

UND 500
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cada. Registrado no órgão competente, validade de 12meses. Temperatura 
de recebimento a -18°C.

82 SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA, SABOR GRAVIOLA, TIPO NATURAL 
PASTEURIZADA, CONGELADA, SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM 1KG

Suco apresentação polpa, sabor graviola, tipo natural, características adici-
onais:  concentrado,  pasteurizada,  congelada,  sem açúcar,  com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua com-
posição,  acondicionado em plástico  transparente,  atóxico,  contendo 1kg 
cada. Registrado no órgão competente, validade de 12 meses. Temperatu-
ra de recebimento a -18°C.

UND 500

7 83 AÇAFRÃO,  condimento  alimentício,  a  base  de  açafrão.  Embalagem: 
pacote com 50 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.

UND 400

84 ALHO PROCESSADO SEM SAL. Banco, puro em pasta,  transportado e 
conservado  em  temperatura  ambiente,  isento  de  sujidades,  parasitos, 
larvas e outros materiais estranhos. Embalagem primária balde plástico, 
atóxico e lacrado, com validade mínima de 5 meses da data de entrega, e  
suas condições deverão estar de acordo coma RDC 12/01, RDC 259/02, 
RDC 360/03, RDC218/05, RDC14/14 e alterações posteriores. Embalagem 
contendo 01 kg.

UND 206

85 CALDO  DE  CARNE,  matéria  prima  de  boa  qualidade,  constituído 
basicamente de carne de boi desidratado. Embalagem contendo 112 gr.

UND 535

86 CALDO  DE  GALINHA,  de  boa  qualidade,  constituído  basicamente  de 
carne de galinha desidratada. Embalagem contendo112 gr.

UND 535

87 CANELA em pó de 1ª qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e de-
tritos animais ou vegetais. Embalagem plástica atóxica de 30 gr.

UND 666

88 COLORAU, alimentício, a base de urucum. 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.

UND 600

89 COMINHO, em pó. Embalagem com 100 g, com dados de identificação do 
produto,  marca  do  fabricante,  prazo  de  validade  e  de  acordo  com as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

UND 300

90 CRAVO DA INDIA, aplicação culinária em geral, embalagem com 10 gr UND 200

91 FOLHA DE LOURO,  seca.  Embalagem contendo  no mínimo  06g,  com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso  
líquido,  de  acordo  com  a  Resolução  12/78  da  Comissão  Nacional  de 
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

UND 300

92 OREGANO embalagem com mínimo de 10g, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante e prazo de validade, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.

UND 400

93 PIMENTA  do  reino, moída,  embalagem  com  20  gr,  com  dados  de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

UND 1000

8 94 ABÓBORA, de primeira.
LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA, ESPÉCIE
PAULISTA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 

KG 618
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a Resolução 12/78 da CNNPA.
95 ABOBRINHA, de primeira,

LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA, ESPÉCIE
BRASILEIRA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 309

96 ACELGA, de primeira. 

VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA, ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 618

97 AIPIM, de primeira.

Aipim  in  natura,  apresentação  1ª  qualidade,  Tipo  casca  lisa,  tamanho 
médio a grande, características adicionais sem fungos/sem rachaduram e 
sugidades/ consistência.

KG 600

98 ALFACE, de primeira, tipo AMERICANA.  

Alface tipo americana, em pé, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas

KG 630

99 BANANA, da terra, de primeira, in natura.

FRUTA IN NATURA, TIPO BANANA, ESPÉCIE DA
TERRA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 1200

100 BATATA,  inglesa, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA
LAVADA, ESPÉCIE LISA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 2000

101 BATATA, doce, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE, ESPÉCIE ROSADA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 500

102 BETERRABA, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 700

103 BROCOLIS, de primeira.

VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS, ESPÉCIE
COMUM/JAPONÊS
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

KG 400

66/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

104 CEBOLA de primeira, branca

CEBOLA IN NATURA, Uso culinário, tipo Branca.
PRIMEIRA QUALIDADE
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 900

105 CEBOLINHA, de  primeira,  molho,  apresentando  grau  de  evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  Nota: 
embalada individualmente com saco plástico transparente.

MAÇO/MOLHO 400

106 CENOURA, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 800

107 CHUCHU, de primeira.
VERDURA IN NATURA, TIPO CHUCHU
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 618

108 COENTRO,  de  primeira,  em  molho,  apresentando  grau  de  evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  Nota: 
embalada individualmente com saco plástico transparente.

MAÇO/MOLHO 400

109 COUVE-FLOR de primeira. 

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 400

110 COUVE folha,, de primeira.  MOLHO

Couve Manteiga, de primeira qualidade, picado, in natura, molho, inteiro,  
verde, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas

MAÇO/MOLHO 800

111 HORTELÃ  FRESCO de  primeira,  em  molho,  apresentando  grau  de 
evolução completo do tamanho,  aroma e cor  própria. Com ausência de 
sujidades,  parasitos  e  larvas,  de  acordo  com  a  Resolução  12/78  da 
CNNPA. Nota: embalada individualmente com saco plástico transparente.

MAÇO/MOLHO 400

112 PEPINO, de primeira

LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 400

113 PIMENTAO  verde , de primeira KG 300
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LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO, ESPÉCIE
VERDE
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

114 QUIABO, de primeira.

Legumes, Quiabo, in natura

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 200

115 REPOLHO, de primeira, BRANCO. 

VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO, ESPÉCIE
BRANCO
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 300

116 REPOLHO, de primeira, ROXO. 

VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO, ESPÉCIE
BRANCO
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 300

117 ALFACE, tipo crespa, de primeira. ROXA

Alface, tipo crespa roxa, in natura, espécie comum. Apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades,  parasitas  e  larvas,  de  acordo  com  a  Resolução  12/78  da 
CNNPA.

KG 200

118 SALSA, de primeira, em molho, apresentando grau de evolução completo 
do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

MAÇO/MOLHO 400

119 TOMATE, de primeira, in natura

TOMATE  -  De  primeira  qualidade;  -  Tamanho  medio  a  grande;  - 
Consistencia firme; -  Sem sufidades; -  Pele lisa, livre de fungos. -  Tipo 
maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e 
brilho  de  acordo  com  a  resolução  12/78  da  CNNPA.  (DMP  - 
300700001937)

KG 2000

120 INHAME, de primeira, branco.

VERDURA IN NATURA, TIPO INHAME, ESPÉCIE DA
COSTA/LAVADO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 500

121 VAGEM,  in  natura,  espécie  manteiga,  ter  atingido  grau  máximo  de 
tamanho.

LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM, ESPÉCIE
MANTEIGA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 

KG 500
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manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

122

OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 30 unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
de  acordo  com  Normas  e/ou  Resoluções  vigentes  da  ANVISA/MS  ou 
Ministério da Agricultura.

CAIXA 400

123 OVO, de codorna, in natura. Embalagem com 30 unidades com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto  
devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

CAIXA 40

9 124 ABACAXI, de primeira, tamanho grande, in natura,

FRUTA IN NATURA, TIPO ABACAXI, ESPÉCIE
HAVAIANO
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 1500

125 BANANA, da prata, de primeira, tamanho grande, in natura.

FRUTA IN NATURA, TIPO BANANA, ESPÉCIE PRATA

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 1000

126 COCO, seco, de primeira.

FRUTA IN NATURA, TIPO COCO, ESPÉCIE SECO

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 250

127 LIMAO, de primeira.

FRUTA IN NATURA, TIPO LIMÃO, ESPÉCIE TAITI

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 385

128 MACA, de primeira, in natura, vermelha.

FRUTA IN NATURA, TIPO MAÇÃ, ESPÉCIE GALA

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 2200

129 MANGA, tipo Tommy

FRUTA IN NATURA, TIPO MANGA, ESPÉCIE TOMMY ATKIN
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 

KG 1000
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a Resolução 12/78 da CNNPA.
130 MAMAO, de primeira, in natura, tipo papaia.

- Mamão papaia - in natura, Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita  suportar  a  manipulação,  o  transporte  e  a  conservação  em 
condições  adequadas  para  o  consumo.  Com  ausência  de  sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 800

131 MELANCIA, de primeira

FRUTA IN NATURA, TIPO MELANCIA, ESPÉCIE
REDONDA, APLICAÇÃO ALIMENTAR
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 1500

132 MELAO, de primeira

FRUTA IN NATURA, TIPO MELÃO, ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 2500

133 GOIABA VERMELHA, de primeira.

FRUTA IN NATURA, TIPO GOIABA, ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 600

134 LARANJA, de primeira, in natura, tipo pêra.

FRUTA IN NATURA, TIPO LARANJA, ESPÉCIE PERA

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 1200

10 135 PRESUNTO COZIDO

Presunto  cozido,  sem  capa  de  gordura,  de  primeira  qualidade.  A 
embalagem original  deve ser  a  vácuo, em saco plástico  transparente  e 
atóxico,  limpo,  não  violado,  resistente,  que  garanta  a  integridade  do 
produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas. 
A  embalagem  deve  conter  externamente  os  dados  de  identificação, 
procedência,  informações  nutricionais,  número  de  lote,  quantidade  do 
produto,  número  do  registro  no  Ministério  da  Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da 
portaria  nº  369  de  04/09/1997  do  Ministério  da  agricultura  e  do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial  e Sanitária de 
produtos de origem animal. Validade mínima de 120 dias a partir da data 
de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.

KG 400

136 QUEIJO MUSSARELA 

Queijo,  tipo  mussarela,  de  1ª  qualidade,  com  ingredientes  leite, 
conservação 0 a10°C. Produto próprio para o consumo
humano  e  em  conformidade  com  a  legislação  sanitária  em  vigor. 
Apresentação  em  barra,  acondicionada  em  embalagem  plástica 
apropriada,  transparente,  limpa,  resistente  e  inviolável.  A  embalagem 
original  deverá  ser  a  vácuo  e  conter  externamente  os  dados  de 

KG 400
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identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data 
de validade, quantidade de produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA,  carimbo  de  inspeção  do  SIF  e  atender  as 
especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima 
de  90  dias  a  partir  da  data  de  entrega.  Conservação  em  ambiente 
refrigerado.

137 SALSICHA DE CACHORRO QUENTE 

SALSICHA,  tipo  hot  dog  de  carne  bovina/suína,  de  boa  qualidade 
resfriada.  Embalagem  em  plástico  transparente  atóxica,  com  etiqueta 
adesiva impressa identificando o peso do produto, com data de fabricação 
e data de vencimento, constando também aspecto 

qualitativo,  marca  comercial  procedência  de  fabricação  e  número  de 
registro no órgão competente. Embalagem 1kg.  Validade mínima de 120 
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

KG 230

11 138 PAO FRANCÊS, de sal, fabricado com matéria prima de primeira qualida-
de, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conserva-
cão, de acordo com as Normas e/ou Resolucões da ANVISA/MS.

  

KG

2000

139 PAO DE LEITE, com no mÍnimo 50 gr, fabricado com matéria prima de pri-
meira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito esta -
do de conservação, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVI-
SA/MS

KG 2000

140 PÃO, TIPO DE FORMA, ingredientes  farinha trigo, fermento, sal, açúcar, 
margarina e água, apresentação fatiado. Fabricado com matéria-prima de 
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito es-
tado de conservação, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da AN-
VISA/MS. Embalagem pacote contendo 500 gr

UND 260

Órgão Participante: Instituto Federal Baiano – Campus Valença

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

1 1 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO ACÉM

Acém: sem osso, limpa, com no máximo 10% de sebo e gordura limpa. A 
carne  deve  apresentar-se  com aspecto  próprio,  não  amolecida  e  nem 
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-
la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação sanitária e 
Ministério de Agricultura. Embalagem em saco plástico transparente, com 
identificação do produto e prazo de validade.

KG 5000

5 PEIXE IN NATURA, FILÉ DE PESCADA BRANCA

Filé de peixe congelado pescada branca padronizada em filés entre 130 e 
160  gr,  sem  pele,  sem  osso,  sem  cartilagem,  sem espinhas,  livre  de 
resíduos  e  vísceras,  acondicionada  em  embalagem  primária  plástica 
flexível,  termoselada,  atóxica,  resistente,  transparente  e  devidamente 
rotulada de acordo com a legislação vigente, com registro no Ministério Da 
Agricultura SIF/DIPOA.

KG 2000

6 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO

Carne de frango tipo coxa e sobre-coxa congelada com adição de água de 
no máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades. Embalagem de 1 a 2 kg com prazo de validade. 

KG 3000
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7 PEITO DE FRANGO

Carne frango, tipo filé de peito, características adicionais  congelado com 
adição de água de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e 
nem pegajosa,  cor  própria  sem manchas  esverdeadas,  cheiro  e  sabor 
próprio, com ausência de sujidades. Embalagem de 1 a 2 kg com prazo de 
validade. 

KG 2000

8 CHARQUE PONTA DE AGULHA

Carne de charque, de primeira qualidade, magra, sem aparas, contendo no 
máximo  5%  de  gordura  igualmente  distribuída,  100%  traseira 
apresentando  cor  e  cheiro  característico,  devendo  ser  prensada  e 
acondicionada a vácuo com especificação da data de fabricação e prazo 
de  validade,  deverá  conter  o  registro  no  MA e  inspecionada  pelo  SIF, 
dados do fabricante.

KG 500

9 BACON DEFUMADO

Carne suína defumada tipo bacon, em manta, processada com toucinho de 
barriga magro com carne, levemente salgada e defumada, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, embalada em 
plástico atóxico, rotulada, com prazo de validade. 

KG 50

10 CARNE SUÍNA, TIPO LOMBO,

Magro,  peça  inteira,  acondicionada  em  embalagem  primária  fechada 
hermeticamente,  devidamente  rotulada  de  acordo  com  a  legislação 
vigente, com registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e embalagem 
secundária  em  caixa  de  papelão  lacrada  e  em  perfeito  estado  de 
conservação.

KG 1000

11 LINGUIÇA CALABRESA, TIPO TOSCANA 

Linguiça,  tipo  toscana,  ingredientes   carne  suína.  Cor,  cheiro  e  sabor 
próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, embalada em plástico 
atóxico, fechada hermeticamente, rotulada, com prazo de validade. 

KG 300

2 14 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, 1ª QUALIDADE

Açúcar - obtido da cana  de açúcar, tipo cristal, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprio, com teor de sacarose mínimo de 98,5%, sem fermentação,  
isento de sujidades, parasitas e de enxofre, acondicionado em pacote de 
01 kg e embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30 
kg fardo, para aplicação em restaurante escolar. Prazo de validade mínimo 
de 180 dias a partir da data de entrega.

KG 3500

16 ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO

Arroz  parboilizado,  tipo  1,  longo,  constituídos  de  grãos  inteiros,  com 
umidade  permitida  em  lei,  isento  de  sujidades,  materiais  estranhos, 
parasitas  e  larvas,  acondicionado  em  pacote  de  01  kg  e  embalagem 
secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg. Prazo de validade 
mínimo de 180 dias a partir da data de entrega.

KG 3000

18 FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1, TORRADA, FINA, SECA

Farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 01, branca e amarela, isenta 
de  sujidades,  parasitos  e  larvas,  com aspecto,  odor,  e  sabor  próprios, 
acondicionado em pacote de 01 kg, que deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto e embalagem secundária plástica resistente 

KG 1300
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com peso líquido de 30 kg.

19 FARINHA DE TAPIOCA, TIPO QUEBRADINHA, EMBALAGEM 500 G

Farinha  de  tapioca,  tipo  quebradinha,  em embalagens  de  500  G,  que 
deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Validade 
mínima 180 dias a partir da data de fabricação.

UND 200

20 FARINHA  DE  TRIGO,  ESPECIAL  PARA  PANIFICAÇÃO,  SEM 
FERMENTO, EMBALAGEM DE 1KG

Farinha de trigo especial para panificação, acondicionada em embalagem 
limpa, não violada e resistente. A embalagem deve conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 180 dias a  partir  da data  de entrega  do produto,  de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 150

21 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS E SADIOS

Feijão carioca, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com 
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura 
de  outras  espécies,  acondicionado  em pacote  de  01  kg  e  embalagem 
secundária plástica resistente com peso líquido de 30 kg, com registro do 
ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir  
da entrega do produto.

KG 2500

22 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS E SADIOS

Feijão preto,  tipo  01,  novo,  constituído de grãos inteiros e sadios,  com 
umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura 
de  outras  espécies,  acondicionado  em pacote  de  01  kg  e  embalagem 
secundária plástica resistente com peso líquido de 30 kg, com registro do 
ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir  
da entrega do produto.

KG 500

23 FEIJÃO FRADINHO, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS E SADIOS

Feijão, tipo fradinho, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, 
com umidade  permitida  em lei,  isento  de  material  terroso,  sujidades  e 
mistura  de  outras  espécies,  acondicionado  em  pacote  de  01  kg  e 
embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, com 
registro do ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 180 
dias a partir da entrega do produto.

KG 300

25 FUBÁ  EM  FLOCOS,  TIPO  FLOCÃO,  PRÉ  COZIDO,  TRADICIONAL, 
EMBALAGEM 500G

Fubá  em  flocos,  tipo  flocão,  pré  cozido  tradicional  -  obtido  do  
processamento tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, 
germinados, pré cozido e seco por processo adequado, com aspecto, cor, 
odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como 
de  umidades,  fermentações  ou  ranço,  embalado  em  saco  de  papel 
impermeável,  reembalado  em  papel  com  500  gramas.  Embalagens, 
contendo  no  rótulo  informações  de  lote,  data  de  fabricação/validade, 
informações nutricionais. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir 
da entrega do produto.

UND 50

26 MACARRÃO,  TIPO  ESPAGUETE,  MASSA SECA,  DE  SÊMOLA COM 
OVOS, EMBALAGEM 500 Gr

UND 1500
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Massa alimentícia - tipo seca para macarronada, formato espaguete, de 
sêmola com ovos, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de 
trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 
artificiais,  sujidades,  parasitas,  admitindo  umidade  máxima  13%, 
acondicionada em saco plástico  transparente,  atóxico.  Embalagem com 
500 gramas – fardo 10 Kg. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a 
partir da entrega do produto.

28 MACARRÃO,  TIPO  PARAFUSO,  MASSA  SECA  PRÉ  COZIDA,  DE 
SÊMOLA COM OVOS, EMBALAGEM 500 Gr

Massa alimentícia - tipo seca pré-cozida, formato parafuso, sêmola com 
ovos, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, 
ovos, água e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em 
saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas com prazo de validade 
de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 800

29 SAL REFINADO

Sal refinado - iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de 
iodo,  produto  refinado,  iodado,  com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com dosagem de sais de iodo de acordo com a legislação federal  
específica – embalagem em plástico de polietileno de 1 kg e embalagem 
secundária 30 kg.

KG 300

30 CANJICA DE MILHO BRANCA, 1ª LINHA, EMBALAGEM 500 Gr

Canjica  de  milho,  branca,  pura,  pacote  de  500  G,  isento  de  insetos  e 
demais  sujidades,  1ª  linha prazo de  validade  de 180  dias a  contar  da 
entrega.

UND

31 FARINHA DE ROSCA, PACOTE 500 Gr

Farinha de rosca obtida pela moagem de pães torrados, acondicionada em 
pacotes  plásticos,  transparentes,  limpos,  não  violados,  resistentes.  A 
embalagem  deve  conter  externamente  os  dados  de  identificação, 
procedência,  informações  nutricionais,  número  de  lote,  quantidade  do 
produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Pacote  
500 gr

UND 30

3 35 AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM 500 ML 

Azeite de oliva extra virgem com acidez máxima de 0,2% (em ácido oleíco) 
-  para temperar  alimentos;  embalagem com 500 ml,  com bico dosador. 
Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de entrega.

UND 550

36 AZEITONA  VERDE,  INTEIRA,  EM  CONSERVA,  SEM  CAROÇO, 
EMBALAGEM COM 500 Gr

Azeitona verde, em conserva inteira sem caroço, em conserva, preparada 
com  os  frutos  curados  na  variedade  verde,  imersos  em  salmoura  de 
concentração apropriada, em recipientes herméticos, coloração uniformes 
submetidos ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições 
gerais  do  código sanitário  de  alimentos.  Acondicionada  em embalagem 
com  500  g  devendo  ser  considerado  como  peso  líquido  do  produto 
drenado.  Produto,  devidamente  rotulado  e  identificado  nos  aspectos 
qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso líquido do produto 
drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, 
informação nutricionais, número do registro no órgão competente e demais 
dado conforme legislação vigente,  reembalado  de  acordo  com a  praxe 
comercial.  Prazo  de  validade  mínimo  de  180  dias  a  partir  da  data  de 

UND 50
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entrega.

38 CREME DE LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM 200G

Creme de  leite  pasteurizado  –  100% de  origem animal,  embalado  em 
latas/caixas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, 
resistentes,  que  garantam a integridade do produto  até  o  momento  do 
consumo acondicionado em lata, pesando 300 gramas. Apresentando teor  
de  matéria  gorda  mínima  de  25%.  A  embalagem  deverá  conter 
externamente  os  dados  de  identificação,  procedência,  informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e 
atender  as  exigências  do  ministério  da  agricultura  e  DIPOA  e  do 
regulamento  da  inspeção  industrial  e  sanitária  de  produtos  de  origem 
animal. Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de entrega.

UND 500

39 ERVILHA VERDE, EM CONSERVA, EMBALAGEM 2 KG

Ervilha verde - em conserva - simples, inteira, imersa em líquido, tamanho 
e coloração uniformes,  produto  preparado com as ervilhas previamente 
debulhadas, envasadas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas em líquido de 
cobertura apropriados, submetidas a processo tecnológico adequado antes 
ou depois de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim de 
evitar sua alteração. ; não devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, 
quando  abertos;  atender  as  exigências  do  ministério  da  agricultura  e 
DIPOA e regulamento de inspeção industrial  e sanitária de produtos de 
origem vegetal. Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de  
entrega.  Acondicionada em embalagem plástica,   atóxica,  transparente, 
com 2 kg drenado; inteira; imersa em líquido.

UND 80

40 EXTRATO DE TOMATE EM CONSERVA, EMBALAGEM 370 Gr 

Extrato de tomate - deve estar isento de fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso. Sem corantes

artificiais, isento de sujidades e fermentação. As embalagens não devem 
estar amassadas e estufados;  não devem soltar ar com cheiro azedo ou 
podre, quando abertos; 

 Embalagem 370 g. Prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data  
de entrega.

UND 2000

41 LEITE DE COCO NATURAL, INTEGRAL, CONCENTRADO, VIDROS 500 
ML  

Leite de coco natural integral concentrado isento de sujidades, parasitas, 
larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros  
apropriados  com  500  ml,  embalados  em  caixas  de  papelão  limpas, 
integradas  e  resistentes.  A embalagem deverá  conter  externamente  os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações  
técnicas da

ANVISA e INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir da  
entrega do produto.

UND 80

44 MANTEIGA  COMUM  COM  SAL,  EMBALAGEM  500  GR,  Manteiga 
comum,  com  sal,  de  primeira  qualidade,  embalagem  de  500  gr,  não 
contendo  glúten.  A  embalagem  deve  conter  externamente  a  data  de 
fabricação, marca, data de validade e peso líquido. O produto deve ser 
registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. Validade 
mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.

UND 700
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45 MILHO  VERDE  EM  CONSERVA,  SIMPLES,  GRÃO  INTEIROS, 
EMBALAGEM 2 kg 

Milho verde em conserva - simples grãos inteiros, imerso em líquido de 
cobertura, tamanho e coloração uniformes. Produto

preparado  com  grãos  de  milho  previamente  debulhados,  envasados  e 
cozidos ou pré-cozidos, imersos em líquido de

cobertura apropriada, submetidos a processo tecnológico adequado, antes 
ou depois de hermeticamente fechados nos

recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Embalagem 02 kg. .  
Estar isento de fermentação e de indicadores de

processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de sujidades e 
fermentação não devem estar amassados;

 e estufados; não devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando 
abertos;  não devem apresentar  manchas escuras e  ferrugem, na parte 
interna; atender as

exigências  do  ministério  da  agricultura  e  DIPOA  e  regulamento  de 
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem

vegetal. Embalagem plástica, atóxica, transparente com 02 kg. Prazo de 
validade de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 80

48 ÓLEO VEGETAL DE SOJA, EMBALAGEM 900 ML

Óleo comestível – extraído da soja por processo de refinamento, obtido de 
espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado 
em  frasco  plástico  com 900  ml,  de  características  de  coloração  clara, 
obedecendo a requisitos de qualidade, odor, sabor e isento de impurezas. 
Prazo de validade de no mínimo 180 dias a partir da entrega do produto.

UND 900

49 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, EMBALAGEM 100 Gr

Queijo  tipo  parmesão  -  ingredientes  básicos:  queijo  parmesão  e 
conservador,  características adicionais:  produto próprio para o consumo 
humano  e  em  conformidade  com  a  legislação  sanitária  em  vigor. 
Acondicionado em embalagem 50g plástica apropriada e inviolável,  que 
deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de 
produto  e  atender  as  especificações  técnicas  da  ANVISA  e  Inmetro. 
Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. 

UND 300

50 VINAGRE DE MAÇA, EMBALAGEM 750ML  

Vinagre,  matéria-prima  maça,  acidez  4   aspecto  físico  líquido,  aspecto 
visual límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número 
de lote,  data  de fabricação,  data  de validade,  quantidade do produto  e 
atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Embalagem de 750 ml. Prazo de validade mínimo de 
180 dias a partir da data de entrega do produto.

UND 270

52 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA , EMBALAGEM 400 Gr

Proteína  texturizada  de  soja,  sem  fermentação,  obtido  a  partir  da 
leguminosa limpa, grãos sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em 
perfeito  estado  de  conservação,  sem parasitos  e  detritos  animais,  sem 

UND 500
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umidade, embalagem plástica transparente atóxica de 500G.

54 CAFÉ, EM PÓ, TORRADO E MOÍDO EM PACOTE COM 250 Gr

Café - em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos 
de café, tipo forte, apresentação moído, .  Tipo embalagem à vácuo em 
pacote  de  250  gramas,  com  data  de  fabricação  máxima  de  180  dias 
anteriores à data de entrega. De primeira qualidade, contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
selo de pureza da associação brasileira da indústria do café – ABIC ou 
comprovação das características mínimas de qualidade por meio de laudo 
de  análise  emitido  por  laboratório  habilitado  pela  REBLAS/ANVISA.  O 
produto  deverá ter  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.

UND 2500

58 LEITE DE VACA EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, LATA 400 Gr 

Leite de vaca em pó integral instantâneo, apresentação acondicionado em 
lata de 400 g. A lata deve conter externamente

os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto, número do

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Deverá atender as especificações

técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e  do Regulamento da Inspeção Industrial  e Sanitária  de 
produtos de origem animal. Validade mínima de 180 dias a partir da data 
de entrega.

UND 2000

5 60 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, A BASE DE CACAU EM PÓ, 
LATA 400G

Achocolatado em pó instantâneo, a base de cacau em pó, enriquecido com 
Actigen E. Embalagens devem estar intactas,

acondicionadas em latas de 400g. Prazo de validade mínimo de 180 dias 
a partir da data de entrega.

UND 100

63 AVEIA EM FLOCOS, INTEGRAL, EMBALAGEM 200 Gr

Aveia em flocos – produto 100% integral, em embalagens de 250 gr, que 
deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Produto 
isento de sujidades, parasitos e com aspecto, sabor e cor característicos. 
Validade mínima 180 dias a partir da data de fabricação.

UND 100

65 BISCOITO  COM  SAL,  INTEGRAL,  TIPO  CREAM  CRACKER, 
EMBALAGEM 400 Gr

Biscoito água e sal, tipo cream cracker integral, à base de farinha de trigo  
integral/  gordura  vegetal  hidrogenada  /  açúcar/amido  de  milho  /  sal  
refinado / fermento / leite ou soro / outros, composição nutricional mínima: 
12% de proteínas / valor calórico 440 kcal. Validade mínima de 180 dias a 
partir da data de entrega. Embalagem tipo 3 em 1. Peso líquido 400 gr.

UND 800

66 BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, EMBALAGEM 400 Gr

Biscoito doce, tipo maisena, diversas formatações, composição básica fari-
nha de trigo,  gordura vegetal  hidrogenada, açúcar e outras substâncias 
permitidas, acondicionado em saco plástico impermeável, fechado, reem-

UND 800
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balado em caixa de papel vedada, com 400 gramas com sub embalagens 
internas. As embalagens devem conter externamente os dados de identifi-
cação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de vali-
dade, quantidade de produto. Validade mínima de 180 dias a partir da data 
de entrega.

75 MISTURA  PARA  PREPARO  DE  BOLO,  SABOR 
LARANJA.EMBALAGEM 450 GR

Mistura para preparo de bolo sabor laranja, composta de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,  fermentos 
químicos,  estabilizantes,  aroma  e  outros  ingredientes  permitidos, 
embalagem  primária  pacote  plástico,  hermeticamente  fechado,  com 
validade mínima de 180 dias na data da entrega e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 273/05, RDC 14/14 
e alterações posteriores. Embalagem 450 gr.

UND 200

76 MISTURA  PARA  PREPARO  DE  BOLO,  SABOR  CHOCOLATE. 
EMBALAGEM 450 GR

Mistura para preparo de bolo sabor chocolate, composta de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,  fermentos 
químicos,  estabilizantes,  aroma  e  outros  ingredientes  permitidos, 
embalagem  primária  pacote  plástico,  hermeticamente  fechado,  com 
validade mínima de 180 dias na data da entrega e suas condições deverão 
estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 273/05, RDC 14/14 
e alterações posteriores. Embalagem 450 gr.

UND 200

7 83 AÇAFRÃO,  condimento  alimentício,  a  base  de  açafrão.  Embalagem: 
pacote com 50 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.

UND 100

84 ALHO PROCESSADO SEM SAL. Banco, puro em pasta,  transportado e 
conservado  em  temperatura  ambiente,  isento  de  sujidades,  parasitos, 
larvas e outros materiais estranhos. Embalagem primária balde plástico, 
atóxico e lacrado, com validade mínima de 5 meses da data de entrega, e  
suas condições deverão estar de acordo coma RDC 12/01, RDC 259/02, 
RDC 360/03, RDC218/05, RDC14/14 e alterações posteriores. Embalagem 
contendo 01 kg.

UND 100

85 CALDO  DE  CARNE,  matéria  prima  de  boa  qualidade,  constituído 
basicamente de carne de boi desidratado. Embalagem contendo 112 gr.

UND 300

87 CANELA em pó de 1ª qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e de-
tritos animais ou vegetais. Embalagem plástica atóxica de 30 gr.

UND 50

88 COLORAU, alimentício, a base de urucum. 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.

UND 600

89 COMINHO, em pó. Embalagem com 100 g, com dados de identificação do 
produto,  marca  do  fabricante,  prazo  de  validade  e  de  acordo  com as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

UND 300

90 CRAVO DA INDIA, aplicação culinária em geral, embalagem com 10 gr UND 20

91 FOLHA DE LOURO,  seca.  Embalagem contendo no  mínimo 06g,  com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido,  de  acordo  com  a  Resolução  12/78  da  Comissão  Nacional  de 
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

UND 50
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92 OREGANO embalagem com mínimo de 10g, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante e prazo de validade, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.

UND 50

93 PIMENTA  do  reino, moída,  embalagem  com  20  gr,  com  dados  de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

UND 20

8 94 ABÓBORA, de primeira.
LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA, ESPÉCIE
PAULISTA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 600

95 ABOBRINHA, de primeira,

LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA, ESPÉCIE
BRASILEIRA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 150

96 ACELGA, de primeira. 

VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA, ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 400

97 AIPIM, de primeira.

Aipim  in  natura,  apresentação  1ª  qualidade,  Tipo  casca  lisa,  tamanho 
médio a grande, características adicionais sem fungos/sem rachaduram e 
sugidades/ consistência.

KG 300

98 ALFACE, de primeira, tipo AMERICANA.  

Alface tipo americana, em pé, apresentando grau de evolução completo do 
tamanho, aroma e cor próprias, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas

KG 100

99 BANANA, da terra, de primeira, in natura.

FRUTA IN NATURA, TIPO BANANA, ESPÉCIE DA
TERRA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 800

100 BATATA,  inglesa, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA
LAVADA, ESPÉCIE LISA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 900

101 BATATA, doce, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE, ESPÉCIE ROSADA
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 400
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102 BETERRABA, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 300

103 BROCOLIS, de primeira.

VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS, ESPÉCIE
COMUM/JAPONÊS
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 150

104 CEBOLA de primeira, branca

CEBOLA IN NATURA, Uso culinário, tipo Branca.
PRIMEIRA QUALIDADE
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 300

105 CEBOLINHA, de  primeira,  molho,  apresentando  grau  de  evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  Nota: 
embalada individualmente com saco plástico transparente.

MAÇO/MOLHO 100

106 CENOURA, de primeira.

LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, ESPÉCIE
COMUM
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 700

107 CHUCHU, de primeira.
VERDURA IN NATURA, TIPO CHUCHU
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 600

108 COENTRO,  de  primeira,  em  molho,  apresentando  grau  de  evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  Nota: 
embalada individualmente com saco plástico transparente.

MAÇO/MOLHO 200

110 COUVE folha,, de primeira.  MOLHO

Couve Manteiga, de primeira qualidade, picado, in natura, molho, inteiro, 
verde, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas

MAÇO/MOLHO 300

111 HORTELÃ  FRESCO de  primeira,  em  molho,  apresentando  grau  de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria.  Com ausência de 
sujidades,  parasitos  e  larvas,  de  acordo  com  a  Resolução  12/78  da 
CNNPA. Nota: embalada individualmente com saco plástico transparente.

MAÇO/MOLHO 200

112 PEPINO, de primeira KG 300
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LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

113 PIMENTAO  verde , de primeira

LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO, ESPÉCIE
VERDE
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 300

114 QUIABO, de primeira.

Legumes, Quiabo, in natura

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 100

115 REPOLHO, de primeira, BRANCO. 

VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO, ESPÉCIE
BRANCO
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 300

116 REPOLHO, de primeira, ROXO. 

VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO, ESPÉCIE
BRANCO
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 200

118 SALSA, de primeira, em molho, apresentando grau de evolução completo 
do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

MAÇO/MOLHO 100

119 TOMATE, de primeira, in natura

TOMATE  -  De  primeira  qualidade;  -  Tamanho  medio  a  grande;  - 
Consistencia firme;  -  Sem sufidades; -  Pele lisa,  livre de fungos.  -  Tipo 
maçã, tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e 
brilho  de  acordo  com  a  resolução  12/78  da  CNNPA.  (DMP  - 
300700001937)

KG 800

120 INHAME, de primeira, branco.

VERDURA IN NATURA, TIPO INHAME, ESPÉCIE DA
COSTA/LAVADO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 200

121 VAGEM,  in  natura,  espécie  manteiga,  ter  atingido  grau  máximo  de 
tamanho.

LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM, ESPÉCIE
MANTEIGA

KG 300
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Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

122

OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 30 unidades, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
de  acordo  com  Normas  e/ou  Resoluções  vigentes  da  ANVISA/MS  ou 
Ministério da Agricultura.

CAIXA 50

9 124 ABACAXI, de primeira, tamanho grande, in natura,

FRUTA IN NATURA, TIPO ABACAXI, ESPÉCIE
HAVAIANO
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 600

125 BANANA, da prata, de primeira, tamanho grande, in natura.

FRUTA IN NATURA, TIPO BANANA, ESPÉCIE PRATA

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 600

127 LIMAO, de primeira.

FRUTA IN NATURA, TIPO LIMÃO, ESPÉCIE TAITI

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 150

128 MACA, de primeira, in natura, vermelha.

FRUTA IN NATURA, TIPO MAÇÃ, ESPÉCIE GALA

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 900

129 MANGA, tipo Tommy

FRUTA IN NATURA, TIPO MANGA, ESPÉCIE TOMMY ATKIN
Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 600

130 MAMAO, de primeira, in natura, tipo papaia.

- Mamão papaia - in natura, Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita  suportar  a  manipulação,  o  transporte  e  a  conservação  em 
condições  adequadas  para  o  consumo.  Com  ausência  de  sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 600

131 MELANCIA, de primeira

FRUTA IN NATURA, TIPO MELANCIA, ESPÉCIE
REDONDA, APLICAÇÃO ALIMENTAR

KG 1500
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Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

132 MELAO, de primeira

FRUTA IN NATURA, TIPO MELÃO, ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 1000

133 GOIABA VERMELHA, de primeira.

FRUTA IN NATURA, TIPO GOIABA, ESPÉCIE COMUM

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 300

134 LARANJA, de primeira, in natura, tipo pêra.

FRUTA IN NATURA, TIPO LARANJA, ESPÉCIE PERA

Apresentando  grau  de  maturação  tal  que  lhe  permita  suportar  a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 1200

11 138 PAO FRANCÊS, de sal, fabricado com matéria prima de primeira qualida-
de, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conserva-
cão, de acordo com as Normas e/ou Resolucões da ANVISA/MS.

  

KG

1000

139 PAO DE LEITE, com no mÍnimo 50 gr, fabricado com matéria prima de pri-
meira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito esta -
do de conservação, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVI-
SA/MS

KG 500

140 PÃO, TIPO DE FORMA, ingredientes  farinha trigo, fermento, sal, açúcar, 
margarina e água, apresentação fatiado. Fabricado com matéria-prima de 
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito es-
tado de conservação, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da AN-
VISA/MS. Embalagem pacote contendo 500 gr

UND 200

1.2. 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.
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
1.4. 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.
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1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da publicação da Ata de 
Registros de Preços no Diário Oficial da União, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei 
n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Os insumos descritos garantirão a produção de refeição diária (lanche da manhã, 
almoço, lanche tarde e jantar) para os discentes do Campus Teixeira de Freitas, conforme tabela 
do item 1.1. Os quantitativos foram calculados de acordo o per capta para cada alimento a ser 
utilizado. Um percentual de 15 a 30% foi adicionado a fim de prevenir contra eventuais atrasos 
em futuros processos licitatórios, demandas extras, como eventos, visitas técnicas, entre outros.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do 
art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, por possuírem padrões e características usualmente encontradas 
no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens para o órgão gerenciador é de 05 (cinco) dias, 
contados da solicitação do setor competente, no seguinte endereço Rodovia BR 101, KM 
882, S/N, Teixeira de Freitas/BA.

4.2. O prazo de entrega dos bens para o órgão participante é de 05 (cinco) dias,  
contados da solicitação do setor competente, no seguinte endereço Rua Glicério Tavares, 
S/N, Bate-quente, Valença/BA.

4.3. A periodicidade da entrega de cada produto está definida na planilha disposta no item 
1.1. 

4.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá 
ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.5. Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  05  (cinco)  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. 

4.6. Os bens 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 

84/92
Rodovia BR 101, KM 882, S/N, Caixa Postal nº 66 – Telefone: (73) 3665-1031 / 1032 

CEP 45985-970, Teixeira de Freitas/BA – http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/
___________________________________________________________________________________________

Edital para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Dezembro/2018

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/teixeira/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades.

4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado.

4.7.1. 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 definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui  a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. 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 provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 
para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido;

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.

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:
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6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo  e  local  constantes  no  Termo de Referência  e  seus  anexos,  acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
tipo, procedência e prazo de validade;

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

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA 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. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 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.
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9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta 
e  seis  mil  reais)  será  confiado  a  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)  membros, 
designados pela autoridade competente.

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. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. 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.

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

10.3. 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. 

10.3.1. 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.

10.4. 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 
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hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

10.6. Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

10.7. 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.

10.8. 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.

10.9. 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.

10.10. 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. 

10.11. 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.  

10.11.1.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.

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

10.12.1. 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 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 

10.13. 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 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
                                                            365

11. DO REAJUSTE 

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-
se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade.

11.2. Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno  mínimo  de  um  ano  será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice  definitivo.  Fica  a  CONTRATADA 
obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao  reajustamento  de  preços  do  valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
11.4. Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  reajuste  será,  obrigatoriamente,  o 
definitivo.
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11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não  haverá  exigência  de  garantia  contratual  da  execução,  pelas  razões  abaixo 
justificadas:

12.1.1. A garantia  não  será  exigida  de  modo  a  ampliar  a  competitividade,  visto  que  a 
contratação é urgente para este órgão, simplificando a participação dos licitantes. 

12.1.2. A ausência de garantia não exime o contratado das penalidades já previstas em caso 
de inexecução do contrato.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.2. Comete infração administrativa nos termos 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;

12.2.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.2.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.2.5. cometer fraude fiscal;

12.3. Pela  inexecução  total  ou  parcial do  objeto  deste  contrato,  a  Administração  pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante;

12.4. multa moratória de 0,0333% (trezentos e trinte e três milésimos por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

12.4.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;
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12.4.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.4.3. 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; 

12.4.4. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.

12.4.5. 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;

12.5. As  sanções  previstas  nos  subitens  12.2.1,  12.3.3,  12.3.4  e  12.3.5  poderão  ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados.

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

12.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

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

12.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.

12.7. 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.

12.8. 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.

12.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Teixeira de Freitas, 25 de fevereiro de 2019.
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(original assinado)

VALDÍVIA SOUZA DE CARVALHO SANTANA
Nutricionista

SIAPE n. 2336308

Aprovado por:

(original assinado)

ELEN SONIA MARIA DUARTE ROSA
Ordenador de Despesas

Diretora Geral Pro Tempore 
Portaria n. 1.330 de 17 de maio de 2018

D.O.U. de 18 de maio de 2018
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