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Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022 - SRP PARA REGISTRO DE
PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Duque de Caxias, 104 –
Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Senhor
Ruy dos Santos Júnior, brasileiro, residente e domiciliado
Planalto – BA, portador do RG nº 02.892.813-00 SSP/BA e CPF
nº 526.157.155-34, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto Municipal nº 001/2022, considerando a homologação da
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 SRP para Registro de Preço RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualificada a seguir: CENTRAL DAS
CARNES COMÉRCIO EIRELI - ME, Praça Pedro Ferraz, s/n –
Centro – Encruzilhada – Bahia – CEP nº 45.150-000, inscrita no
CNPJ/MF
sob
o
nº
04.837.210/0001-90
e-mail:
regi202021@hotmail.com , neste ato representada pelo Sr.
Reginaldo Santos Machado, portador do RG nº 08.929.353-32 SSP/BA e CPF nº 000.638.135-99, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de Referência,
no Contrato e na Proposta de Preços, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (SECRETARIAS).
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1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração
a firmar as contratações que dele s poderão advir, facultando-se a
realização de licitação especifica para a contratação pretendida ,
sendo assegurado a o beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item (ns):
LOTE 09 AMPLA PARTICIPAÇÃO
75%

ITEM

QUANT

186

1.087

187

975

188

937

189

637

190

150

191

600

UNID DESCRIÇÃO
Carne resfriada bovina
salgada(1ªQualidade Baixo
KG Teor deGorduras).
Carne resfriada bovina moída
KG (1ª Qualidade Baixo Teor de
Gorduras).
Carne resfriada bovina para
KG cozido (1ªQualidade Baixo Teor
de Gorduras)
Carne resfriada para bife (1ª
KG Qualidade,Baixo Teor de Gorduras )
Fígado tipo víscera, congelado,
sem excessos de gorduras,
cartilagens e
aponevroses.Características
adicionais: firme, não pegajoso,
KG isento de manchasesverdeadas,
com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios.

KG

LINGUIÇA Tipo toscano com carne
suína,congelada, com cor, sabor e
odor característicos do produto de
boa qualidade, embalagem
transparente à vácuo ou
puncionada em sacos plásticos
transparentes, resistentes bem
lacrados,com denominação do
nome do
produto,fabricante,endereço,
registro no Ministério da Agricultura
(SIF,
IMA OU SIM), datade
fabricação e
validade.Embalados de 500g a

MARCA

VL.UNITÁRIO

VL.TOTAL

confrigo

R$

37,70 R$

40.979,90

confrigo

R$

25,30 R$

24.667,50

confrigo

R$

29,00 R$

27.173,,00

confrigo

R$

37,60 R$

23.951,20

confrigo

R$

21,00 R$

3.150,00

pif paf

R$

17,40 R$

10.440,00
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05 kg

192

637

KG

193

525

KG

194

60

KG

195

60

KG

Lote -11

206

2.500

KG

Carne bovina tipo chã de dentro:
limpo,cortado em bifes, iscas ou
cubos de acordo com a solicitação.
CARNE DE CHARQUE embalagem a
vácuo,com capacidade de 1 KG.
LOMBO SUINO, 1 QUALIDADE,
BAIXOTEOR DE GORDURAS
BISTECA SUINA, 1 QUALIDADE,
BAIXOTEOR DE GORDURAS
VALOR TOTAL DO
LOTE

confrigo

R$

confrigo

R$

41,20

R$

21.630,00

sadia

R$

20,72

R$

1.243,20

sadia

R$

19,40

R$
1.164,00
R$ 178.350,000

PEITO DE FRANGO CONGELADO IN
NATURA.limpo,provenientes de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária.
Deve apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que
possa alterar os aspectos normais do
produto ou qualquer aparato que venha
encobrir possíveis alterações. A
embalagem deverá ser plástica atóxica,
resistente, ser rotulada e contendo as
seguintes informações: nome e endereço
do abatedouro, contendo
obrigatoriamente o registro no SIF,
identificação
completa do produto, a data de
fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo, temperatura de
estocagem, armazenamento e
conservação, peso líquido. Pode ser
congelado. Apresentar amostra e ficha
técnica assinada pelo responsável técnico
pelo estabelecimento

pif paf

37,60 R$

R$

16,60
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207
3.
4.
5. 2
0
8

209

850

1.000

2.500

KG

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000
LINGÜIÇA CALABRESA Defumada
EMBALADA A VACUO de 1ªqualidade
deverá apresentar – se com aspecto, cor,
cheiro e sabor característico. Livre de
parasitas, micróbios e qualquer substância
nociva. Embalagem: plástica, contendo a
quantidade solicitada. Na embalagem
deve conter as
seguintes informações: identificação da
empresa, peso, data de processamento e
data de validade, identificação do tipo de
carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Apresentar em anexo a proposta,
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos de
acordo com a
legislação vigente
pif paf
R$

22,30

KG

Embutido, tipo salsicha hot dog, tipo
preparação cozida, estado de conservação
resfriado (a)

R$
18.955,00

pif paf

R$

10,30

R$
10.300,00

KG

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
congelado ou
resfriado*, de boa qualidade, com odor e
textura
característicos de um produto de boa
qualidade apresentado em embalagens
transparentes resistentes com
fechamento à vácuo ou bem lacradas, com
denominação do nome do
produto, fabricante, endereço, registro no
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU
pif paf

R$

13,20

R$
33.000,00

SIM), data de fabricação e validade.Embalados
de 500g a 2kg
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POSTA DE PEIXE, primeira
qualidade,congelado por
processo rápido,não apresentando sinaisde
descongelamento,sem vísceras,sem
pele/escama,sem calda,sem cabeça e sem
manchas,parasitas ou fungos,pesando 4prox.. 1 kg
cada pacote.No rótulo da embalagem deve constar
peso,data de processamento,prazo de validade e o
carimbo do SIF.SIE,IMA ou outro órgão
competente
210

150

KG

Costa sul

350

KG

R$

23,90 00

Presunto, tipo fatiado, ingredientes carnesuína,
características adicionais sem capa degordura
211

R$

sadia

R$

R$

22,80 00

212

213

700

350

KG

QUEIJO MUSSARELA, boa qualidade,fatiada,
em
embalagem do tipo bandeja de isopor comfilme
plástico devidamente identificado
com a marca do produto

KG

Presunto fatiado, com cor, odor e sabor
característico do produto, de boa qualidade,
embalado adequadamente com rótulo contendo
informação do
produto e validade.

verona

R$
34,10

sadia

R$

400

215

150

KG

KG

Mortadela, tipo Bologna estado de
conservação resfriada
Peixe in natura, espécie merluza,
apresentação filé,
características adicionais congelado, interfoliado,
sem pele, tamanho grande.

sadia

R$

R$

R$

11,30 00

Costa sul

VALOR TOTAL DO LOTE

9.
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R$

7.980,

R$
23.870,00

22,80 00

6.
7.
8. 2
1
4

3.585,

R$

7.980,

4.520,

5.010,
33,40 00
R$
156.700
,00
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9.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para os lotes 09 e 11 resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 12 (doze) meses
de R$ 355.050,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e
cinquenta reais), conforme acima no quadro geral.
10. DO CADASTRO RESERVA
10.1 Se houver empresa participante do certame licitatório que
aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo
preço do 1º classificado na licitação, esta integrará como
Cadastro de Reserva, podendo fornecer o referido item
apenas nas hipóteses de exclusão do fornecedor
classificado em primeiro lugar, de acordo com previsão
constante da legislação pertinente.
10.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade de
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses
mencionadas.
11.
DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO
DA ATA
11.1 Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o
compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de Convite e
seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as
cláusulas e condições constantes dos contratos ou
instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena
de revogação da presente Ata de Registro de Preços,
sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.
12.
DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
12.1 A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t . Mínima),
sendo facultado ao fornecedor beneficiário da ata aceitar
contratações em quantidades inferiores.
12.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata deverá ser assinado CONTRATO específico.
12.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva
disponibilidade de
recursos orçamentários para
pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício
em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá
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indicar as respectivas rubricas.
12.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente Notas de
Empenho, sem a emissão de contrato, contudo, terão
força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput c/c
§4º do mesmo artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.
DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
13.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.
DA REVISÃO E CANCELAMENTO
14.1 Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).
14.2Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
14.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
14.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
14.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
14.4Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
14.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
d. Descumprir as condições da ata de registro de preços
e. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
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aceitável;
f. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
14.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos
itens “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
14.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
c. Por razão de interesse público; ou
d. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.8, poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
15.
DAS SANÇÕES
15.1 No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer
das obrigações assumidas nesta Ata de Registro de
Preços, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, e observado o devido
processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO
as seguintes sanções administrativas, segundo a
gravidade da falta cometida:
15.1.1Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretem prejuízos significativos;
15.1.2Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5%
(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
(cuja justificativa não seja acatada pelo Órgão
Gerenciador) sobre o valor da parcela a que se refere a
obrigação, até o limite máximo de 10 ( dez) dias, após o
qual a Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as penalidades daí
decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de fornecimento
no qual a irregularidade se refere, no caso de inadimplemento
total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODVGMZNGMUNCNUMXQKYXNZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
10 - Ano VI - Nº 1706

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000

forma proporcional à obrigação;
15.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo não superior a 2 (dois) anos;
15.1.4 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 o
FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a Administração
pelos prejuízos causados;
15.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizarse-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor, observandose o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta Ata de Registro de Preço.
16.
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
16.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
17. DA VALIDADE DA ATA
17.1
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12
(doze) meses, a partir de 01/06/2022 tendo validade até
01/06/2023, não podendo ser prorrogada.
18. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
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19. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
20. DA DIVULGAÇÃO
20.1A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços
na imprensa oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador
até o - quinto dia útil do mês seguinte a o de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.
20.2Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.ribeiraodolargo.ba.gov.br/
20.3Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
21. DO FORO
21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 01 de junho de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

______________________________

CENTRAL DAS CARNES COMÉRCIO EIRELI – ME
CNPJ/MF SOB O Nº 04.837.210/0001-90
REGINALDO SANTOS MACHADO
RG Nº 08.929.353-32 - SSP/BA
CPF Nº 000.638.135-99

RUY DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022 - SRP PARA REGISTRO DE
PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Duque de Caxias, 104 –
Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Senhor
Ruy dos Santos Júnior, brasileiro, residente e domiciliado
Planalto – BA, portador do RG nº 02.892.813-00 SSP/BA e CPF
nº 526.157.155-34, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto Municipal nº 001/2022, considerando a homologação da
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 SRP para Registro de Preço RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualificada a seguir: MARCIANO DE
SOUZA – ME (SUPERMERCADO SOUZA), CNPJ N°:
26.308.170/0001-21, com sede na Endereço Rua Itabuna, 33,
Morada do Planalto - Planalto –Bahia CEP 45.190-000, e-mail:
uacplanalto@hotmail.com ,representado neste ato pelo Sr.
Marciano de Souza, portador do RG nº 1320762760 SSP/BA e
CPF nº 035.416.235-78 – Proprietário, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de Referência,
no Contrato e na Proposta de Preços, integram esta Ata de
Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (SECRETARIAS).
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1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração
a firmar as contratações que dele s poderão advir, facultando-se a
realização de licitação especifica para a contratação pretendida ,
sendo assegurado a o beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item (ns):
LOTE 1
ITEM

1

2

3

4

QUANT

26.250

7.500

1125

11.250

UNID

KG

KG

KG

KG

ESPECIFICAÇÃO
AÇÚCAR - Sacarose de cana de açúcar
aspecto granuloso fino a médio de
procedência nacional, ser de safra corrente.
Isento de mofo, fermentação, odores
estranhos
e
substâncias
nocivas.
Embalagem primária em pacote de 1 kg,
transparente, em plástico atóxico, incolor,
termo soldado. Validade: mínima de 12
meses a contar a partir da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração
do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade
e embalagens danificadas.

MARCA
VIDA

VL UNIT

TOTAL
126.787,50

ARROZ BRANCO tipo I, não parboilizado,
polido, classe longo fino, de procedência
nacional e ser de safra corrente.
Embalagem
plástica
resistente,
transparente, incolor, capacidade de 1 kg
em plástico atóxico, termo soldado. Isento
de mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas (Não apresentar
manchas escuras, brancas, avermelhadas
ou esverdeadas e não ter sabor ardido).
Selecionados eletronicamente grão em
grão. Validade: mínima de 12 meses a
contar a partir da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
ARROZ INTEGRAL Longo fino, tipo
1integral em sacos plásticostransparentes e
atóxicos, limpos, não violados, resistentes,
acondicionados em fardos lacrados 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
deentrega Não contém glúten

CATARINAO

4,71

35.400,00

CATARINAO

5,15

5.793,75

ARROZ PARBOLIZADO, polido, classe
longo fino 1 de procedência nacional e ser
de safra corrente. Embalagem plástica
resistente,
transparente,
incolor,
capacidade de 1 kg em plástico atóxico,
termo soldado. Isento de mofo, de odores
estranhos e de substâncias nocivas (Não
apresentar manchas escuras, brancas,
avermelhadas ou esverdeadas e não ter
sabor
ardido).
Selecionados
eletronicamente grão em grão. Validade:

CATARINAO

4,71

52.987,50

4,83
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mínima de
12 meses a contar a partir da data de
entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento
do
prazo
de
validade
e
embalagens
danificadas.
5

15.000

UND

6

2.250

KG

7

8

9

10

2.250

750

1.875

3.750

KG

KG

KG

UND

CAFÉ em pó, selo ABIC embalagem
aluminada, pcts de 250 gr.
FARINHA DE MADIOCA - Grupo:seca.
Subgrupo: fina Classe: amarela. Tipo: 1.
Embalagem de 1 kg, contendo data de
fabricaçãoe validade. Cada Fardo com 10
unidades cada.
FEIJÃO CARIOCA, novo, tipo 1,
constituído de grãos da mesma coloração,
admitindo-se no máximo 5% de mistura de
outras classes e até 10% de mistura de
variedades da classe cores, isento de
matéria terrosa, parasitas, pedaços de
grãos ardidos, brotados, imaturos
e
mofados.
,embalados
em
sacos
polietilenos,
transparente.prazo mínimo de validade 6
meses.
FEIJÃO FRADINHO Tipo I, de primeira
qualidade, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios, isento de material terroso,
sujidades misturas de outras espécies,
acondicionados em sacos plásticos
transparentes, atóxicos com 1 kg e
embalagem plástica
secundária para o fardo com mais produtos.
FEIJÃO PRETO, novo, tipo 1, constituído
de grãos da mesma coloração, admitindose no máximo 5% de mistura de outras
classes e até 10% de mistura de variedades
da classe cores, isento de matéria terrosa,
parasitas, pedaços de grãos ardidos,
brotados,imaturos e mofados.
ÓLEO DE SOJA - Refinado, acondicionado
em embalagem de 900 ml, distribuídos em
caixa de papelão contendo 20 unidades.
Validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
VALOR TOTAL DO LOTE

BARRA DO
CHOÇA

6,84

102.900,00

COCEAL

6,04

13.567,50

GRACEL

7,86

17.662,50

VALE BAHIA

9,25

6.645,00

VALE BAHIA

8,86

16.612,50

LIZA

12,98

48.637,50

R$426.993,75

LOTE 2

ITEM

11

QUANT

8.750

UNID

KG

ESPECIFICAÇÃO
AÇÚCAR - Sacarose de cana de açúcar
aspecto granuloso fino a médio de
procedência nacional, ser de safra
corrente. Isento de mofo, fermentação,
odores estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem primária em pacote de 1 kg,
transparente, em plásticoatóxico, incolor,
termo soldado. Validade: mínima de 12
meses a contar a partir da data de
entrega. Reposição do produto: no caso
de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade
e embalagens danificadas.
ARROZ
BRANCO
tipo
I,
não

MARCA
VIDA

VL UNIT
4,67

TOTAL
40.862,50

CATARINAO

4,56

11.400,00
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12

13

2.500

375

KG

KG

14

3.750

KG

15

5.000

UND

16

750

KG

17

750

KG

18

250

KG

parboilizado, polido, classe longo fino, de
procedência nacional e ser de safra
corrente. Embalagem plástica resistente,
transparente, incolor, capacidade de 1 kg
em plástico atóxico, termo soldado.
Isento de mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas (Não apresentar
manchas
escuras,
brancas,
avermelhadas ou esverdeadas e não ter
sabor
ardido).
Selecionados
eletronicamente grão em grão. Validade:
mínima de 12 meses a contar a partir da
data de entrega. Reposição do produto:
no caso de alteração do mesmo antes
do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
ARROZ INTEGRAL Longo fino, tipo
1integral
em
sacos
plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados em
fardos lacrados 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 Não contém glúten
ARROZ PARBOLIZADO, polido, classe
longo fino 1 de procedência nacional e
ser de safra corrente. Embalagem
plástica resistente, transparente, incolor,
capacidade de 1 kg em plástico atóxico,
termo soldado. Isento de mofo, de odores
estranhos e de substâncias nocivas (Não
apresentar manchas escuras, brancas,
avermelhadas ou esverdeadas e não ter
sabor
ardido).
Selecionados
eletronicamente grão em grão. Validade:
mínima de
12 meses a contar a partir da data de
entrega. Reposição do produto: no caso
de alteração do mesmo antes do
vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas.
CAFÉ em pó, selo ABIC embalagem
aluminada, pcts de 250 gr.
FARINHA DE MADIOCA - Grupo:seca.
Subgrupo: fina Classe: amarela. Tipo: 1.
Embalagem de 1 kg, contendo data de
fabricação e validade. Cada Fardo com
10 unidades cada.
FEIJÃO CARIOCA, novo, tipo 1,
constituído de grãos da mesma
coloração, admitindo-se no máximo 5%
de mistura de outras classes e até 10% de
mistura de variedades da classe cores,
isento de matéria terrosa, parasitas,
pedaços de grãos ardidos, brotados,
imaturos e mofados. ,embalados em
sacos polietilenos, transparente.prazo
mínimo de validade 6 meses.
FEIJÃO FRADINHO Tipo I, de primeira
qualidade, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios, isento de material
terroso, sujidades misturas de outras
espécies, acondicionados em sacos
plásticos transparentes, atóxicos com 1
kg e embalagem plástica
secundária para o fardo com mais
produtos.

CATARINAO

4,72

1.770,00

CATARINAO

4,56

17.100,00

BARRA DO
CHOÇA

6,62

33.100,00

COCEAL

5,84

4.380,00

GRACEL

7,60

5.700,00

VALE BAHIA

8,57

2.142,50
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19

625

KG

20

1.250

UND

FEIJÃO PRETO, novo, tipo 1, constituído
de grãos da mesma coloração,
admitindo-se no máximo 5% de mistura
de outras classes e até 10% de mistura de
variedades da classe cores, isento de
matéria terrosa, parasitas, pedaços de
grãos ardidos, brotados, imaturos e
mofados.
ÓLEO
DE
SOJA
Refinado,
acondicionado em embalagem de 900ml,
distribuídos em caixa de papelão
contendo 20 unidades. Validade mínima
de 12 meses a contar da data de
entrega.
Reposição do produto: no caso de
alteração
do
mesmo
antes
do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
VALOR TOTAL DO LOTE

VALE BAHIA

8,57

5.356,25

LIZA

12,55

15.687,50

R$137.000,00

LOTE 3
ITEM

QUANT

21

5.250

22

UNID
UND

1.500

UND

23

188

UND

24

112

Lata

25

375

Kg

26

300

UND

ESPECIFICAÇÃO
ACHOCOLATADO
em
pó
instantâneo 400G, enriquecido com
vitaminas. Não conter glúten.
Aparência pó homogêneo sabor e
cheiros próprios.. Validade: mínima
de 12 meses a contar a partir da data
de entrega. Reposição do produto:
no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas.
ACHOCOLATADO - Sem Açúcar
400G Específico para Diabéticos.
Em pó instantâneo, enriquecido com
vitaminas. Não conter glúten.
Aparência pó homogêneo sabor e
cheiros próprios.. Validade: mínima
de 12 meses a contar a partir da data
de entrega. Reposição do produto:
no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO,
À BASE DE ASPARTAME.
Embalagem: Frasco com 65 a 110
ml.
Ameixa preta em calda, lata com
200g
AMIDO DE MILHO - embalagem de
500 gramas. Validade mínimade 12
meses a contar a partir da data de
entrega. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes
do vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas. Não Contêm Glúten.
Aveia - em flocos finos de 1ª
qualidade em caixa de 500g. Isenta
de mofo, livre de parasitas e
substâncias nocivas, acondicionada
em
embalagens de 200g, atóxica,
resistente e hermeticamente

MARCA

VL UNIT

TOTAL
31.500,00
6,00

MARATA

MARATA

10,49

15.735,00

MARATA

6,60

1.240,80

OLE

7,35

823,20

YOKI

14,26

5.347,50

NESTLE

8,59

2.577,00
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vedada. Prazo de validade 10 meses
a contar a partir da data de entrega.
27

28
29

225

300

UND

PCT

450

PCT

30

750

UND

31

300

PCT

32
33

1.500
2.250

UND
UND

34

188

Caixas

35

172

Caixas

36

172

Caixas

37

KG

37

38

39

3.000

1.125

Unidade

Unidades

AZEITE DE OLIVA, extra virgem,
de boa qualidade, embalagem
contendo 500 ml, com
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
capacidade. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir
data de entrega.

FAISAO

23,34

5.251,50

Azeitona Verde c/caroço 170g.

FAISAO

6,00

1.800,00

Bala mastigável, embalagem com
no mínimo 600 gramas. Prazode
validade: mínimo de 6 meses.
BATATA PALHA Com sabor, odor
e textura característicos do produto,
de boa qualidade, embalagem
transparente,
primária, própria,
fechada a vácuo, constando
identificação do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e
a data da fabricação e validade. Emb
100g

ERLAN

6,40

2.880,00

MAGU

3,54

2.655,00

Bombom de chocolate, embalados
individualmente. Produto de boa
qualidade. Validade mínima de 6
meses a partir da data da entrega.

LACTA

CALDO DE CARNE 57g

ARISCO

2,40

CALDO DE GALINHA 57g
Chá, tipo Camomila,
apresentação em saquinhos para
infusão,uso alimentício, c/10
unidades.

ARISCO

2,40

5.400,00

MARATA

3,45

648,60

Chá, tipo cidreira, apresentação
em saquinhos para infusão, uso
alimentício, c/10 unidades.
Chá, tipo erva doce,
apresentação em saquinhos para
infusão,uso alimentício, c/10
unidades.
CHOCOLATE EM BARRA MEIO
AMARGO Barra de chocolate meio
amago, produto de boa qualidade,
com rótulo e data de validade,
mínimo de validade de 6 meses a
contar da data de
entrega do produto.
COCO RALADO 50g produto
alimentício desidratado contendo
entre os ingredientes: polpa de coco
desidratada
e
parcialmente
desengordurara. Deve apresentar
cor, cheiro e sabor
característico.
Ausente
de
sujidades, parasitas.. Prazo de
validademínimo 12 meses a contar a
partir da data de entrega.

MARATA

3,45

593,40

MARATA

3,45

593,40

CONFEITERO

27,35

1.011,95

MAIS COCO

3,24

9.720,00

Creme de leite (Creme de leite Embalagem 200g) Creme de leite
UHT, sabor suave, consistência
firme, embalagem cartonada, não
amassada, contendo 200g de peso
líquido. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. Validade mínima a contar

ITALAC

3,61

4.061,25

12.642,00
42,14
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da datade entrega: 6 meses.
40

375

PCT

41

525

UND

42

4.125

UND

43

1.875

UND

44

225

UND

45

225

UND

46

60

KG

47

525

KG

48

112

UND

49

68

UND

JAZAN

17,39

6.521,25

FUGGINI

3,17

1.664,25

FUGGINI

2,66

10.972,50

GOIALLE

8,26

15.487,50

NESTLE

7,82

1.759,50

FARINHA DE MILHO. Produto à
base de milho pré-cozido,
adicionado de vitaminas e sais
minerais, em pó, acondicionado em
lata, hermeticamente fechado
(Tipo mucilon).
Embalagemlata com 400g data de
fabricação e prazo de validade.

NESTLE

7,82

1.759,50

Farinha de rosca, material pão
de trigo, aplicação culinária em
geral
FARINHA
DE
TRIGO
ENRIQUECIDA
COM
ÁCIDO
FÓLICO
comfermento - EMBALAGEM DE 1
Kg - produto obtido do trigo moído,
limpo. Especial, Tipo 1, enriquecido
com ferro e ácido fólico (Vitamina
B9). Embalagem plástica de
polietileno, transparente/atóxico ou
de papel original de fábrica. A
embalagem
deve estar intacta e prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir
da data de entrega
FERMENTO EM PÓ QUIMICO.
Embalagem: lata com 100g,
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido do
produto.

SABOR E
SAUDE

8,02

481,20

FINNA

6,21

3.260,25

FESTA

3,11

348,32

YOKI

6,61

449,48

DOCE DE AMENDOIM tipo pé de
moleque, com unidades em
formato quadrado, de boa
qualidade,embalado em
embalagemplástica, com rótulo e
data de validade.
ERVILHA ingredientes: ervilha,
água, e sal, sem conservantes.
Prazo de validade mínimo 02 anos a
contar a partir da data de entrega.
EXTRATO
DE
TOMATE
concentrado; contendo ingredientes
tomate e açúcar, isento de sujidades
e fermentação. Embalagem 190
gramas. Validade mínima de 12
meses a contar a partir da data de
entrega.
EXTRATO
DE
TOMATE
concentrado; contendo ingredientes
tomate e açúcar, isento de sujidades
e fermentação. Embalagem 840
gramas. Validade mínima de 12
meses a contar a partir da data de
entrega.
FARINHA DE ARROZ. Produto à
base
de
arroz
pré-cozido,
adicionado de vitaminas e sais
minerais, em pó, acondicionado em
lata, hermeticamente fechado (Tipo
mucilon). Embalagem
lata com 400g data de fabricação e
prazo de validade.

FLOCOS DE CEREAIS
COMPOSTO 3 CEREAIS. - Farinha
detrigo
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enriquecida com ferro e ácido fólico,
cevada, amido, açúcar, aveia,sais
minerais, vitaminas e sal. CONTÉM
GLÚTEN. Peso: 400 g.

52
50

UND

UND

NESTLE

33,34

1.733,68

GAMELEIRA

4,67

10.259,99

BRETZKE

1,98

742,50

GOIABADA Ingrediente
goiabada e açúcar, peso
Liq. 1 kgunidade,

VAL

9,74

10.957,50

8,03

602,25

FORMULA
INFANTIL-Fórmula
Infantil com Ferro para lactentes Para os primeiros 06 meses de
vida.Malto dextrina, leite de vaca
desnatado (fonte protéica), oleína de
palma, óleo de palmiste, óleo de
canola, óleo de milho, lecitina de
soja, vitaminas (vitamina C, taurina,
vitamina
E,
vitamina
PP,
pantoteonato de cálcio, vitamina A,
vitamina B6, vitamina B1, vitamina
D3, vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K1, biotina, vitamina B12),
minerais (sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre, iodeto de
potássio). NÃO
CONTÉM GLÚTEN.400g
FUBÁ DE MILHO 10 kg cada
produto obtido pela moagem do grão
de milho, desgerminado ou não,
deverão ser fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas e
parasitos. Não poderão estar
úmidos ou rançosos. Com o
rendimento
mínimo
após
o
cozimento de 2,5 vezes a mais do
pesoantes da cocção - embalagem
1 kg. O produto deverá ter validade
mínima de 08 meses. O produto não
poderá ter a data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias
da data de entrega.
GELATINA. Açúcar, gelatina, sal,
vitamina: A, C e/ou E, regulador de
acidez citrato de sódio, acidulante
ácido
fumárico,
aromatizante,
edulcorantes
artificiais:
aspartame, ciclamato
de sódio,
acesulfame de potássio e sacarina
sódica
e
corantes
artificiais.Embalagem c/35g Não
contem Glúten. Sabores
variados.

51

2.197

52

375

53

1.125

UND

54

75

Caixa

Goma de Mascar ( chiclete ) caixa
com 200g

CHICLE

55

262

UND

Goma Fresca 700g
LEITE CONDENSADO em
caixinha, 395g tetra pack, valor
nutricional completo, data de
validade e lote. SIF.

SÃO MIGUEL

5,88

1.540,56

MARAJUARA

5,89

19.878,00

LEITE DE COCO conteúdo: 200 ml.
Não Contêm Glúten
MAIONESE
Cremosa,
TP.
Composta
de
água, óleo
vegetal, amido modificado, ovos
pasteurizados, açúcar, vinagre, sal,
suco de limão conservador sorbato
de potássio, estabilizantes: goma
guar e gomaxantana, acidulantes:
ácido
lático
eácido
cítrico,
antioxidantes: EDTA. Emb. c/ 500g.

BOM COCO

3,17

9.510,00

ARISCO

9,19

3.446,00

Caixa /
Env

56

3.375

UND

57

3.000

UND

58

375

UND
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59

60

750

3.750

UND

UND

61

600

Kg

62

575

UND

63

2.250

UND

64

2.250

UND

65

11.250

UND

66

4.500

UND

67

1.875

UND

MANTEIGA de 1°
Qualidade Embalagem
para 500g, e
devidamente
identificada com tabela
nutricional.
MARGARINA cremosa com sal,
teorlipídico de 65% a 85%. Não
deveconter em sua composição
gordurado tipo trans. Embalada em
poteplástico resistente de 250g,
comproteção interna pós tampa
(lacre).No seu rótulo deve conter
prazo devalidade/lote e informação
nutricional.
MARGARINA cremosa com sal,
teorlipídico de 65% a 85%.Não deve
conter
em
sua
composição
gordurado tipo trans. Embalada em
pote plástico resistente de 500g,
comproteção interna pós tampa
(lacre). No seu rótulo deve conter
prazo devalidade/lote e informação
nutricional.
MASSA PARA BOLO (mistura para
bolo),
mistura
alimentícia,
ingredientes
farinha
de trigo,
açúcar e fermento em pó, sabor
baunilha, 400g.
MILHO CANJICADO - Amarelo tipo
I, embalagem de 500gr, Validade
mínima de 12 a contar da data de
entrega. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes
do vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas.
MILHO DE PIPOCA embalados em
plástico atóxico, transparente e
incolor, termosselada, isenta de
mofo ou bolores, odores estranhos e
substâncias nocivas. A embalagem
primária deverá declarar a marca,
nome e endereço do fabricante,
peso líquido,
prazo de validade, lote, número do
registro no órgão competente, 500g
cada pcts
MILHO EM FLOÇÃO: Farinha de
milho flocada sem sal, pcts 500g,
Floção. Rico em ferro e ácido fólico,
que mantém o sabor característico
do milho. O Ferro como principal
constituinte sanguíneo, em carência
promove anemia e interfere na
absorção de outros nutrientes. O
ácido fólico (vitamina B9), atua na
prevenção de má formação fetal,
auxilia no metabolismo e na
produção
das
hemácias
sanguíneas.
MILHO VERDE ingredientes: milho,
água, e sal, sem conservantes.Prazo
de validade mínimo 02 anos a contar
a partir da data de entrega 200g.
MOLHO DE TOMATE, tradicional,
contendo 340g, comidentificação

NATVILLE

19,79

14.842,50

DELICIA

4,54

17.025,00

DELICIA

13,10

7.860,00

RENATA

5,28

3.036,00

GAMELEIRA

5,28

11.880,00

GAMELIRA

5,45

12.262,50

MARATA

2,53

28.462,50

FUGGNI

3,94

17.730,00

FUGGNI

2,33

4.368,75
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68

300

UND

69

225

Pacotes

70

450

Unidades

71

1.500

PCT

450

PCT

72

73

74

1.350

1.500

UND

UND

do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e
prazo de validade. Embalagem
340 gramas, com 12 unidades.
Validade mínima de 12 meses a
contar a partir da data de entrega.
PAÇOQUINHA Doce de amendoim
torrado e moído, com sal eaçúcar.
No formato quadrado, de 20 a
22gcada. Produto de boa
qualidade, embalados
individualmente.
PÃO DE FORMA INTEGRAL, bem
acondicionado, assado aoponto. No
seu rótulo deverá conter informação
nutricional porporção, sobre glúten,
ingrediente data de fabricação,
embalagem de 500G, validade e
lote. Produtos DEFABRICAÇÃO
PRÓPRIA
deverão apresentar ficha técnica,
assinada pelo responsável.

PÃO DE FORMA massa leve,
farinha
de
trigo/
fermento/
sal/açúcar, gordura tipo vegetal e
água cm casca, fatiado, cortado em
fatias. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido, com odore
sabor desagradável, presença de
fungos e não será permitido a adição
de farelos e de corantes de qualquer
natureza em sua confecção. isento
de parasita, sujidades, larvas e
material estranho.Acondicionado em
embalagem de polietileno resistente
e atóxico. Contendo na embalagem
a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data
de embalagem, peso líquido.
Validade mínima de 05 (cinco) dias
a contar no ato da entrega.Unidade
utilizada: Pacote de 500 g
PIPOCA DOCE Emb. c/ 100 g.
Pipoca doce, pacote 100g,
embalagem plástica transparente.
Validade mínima de 6 meses a
partir da data da entrega.
PIRULITO. Pacote c/ 50 unidades
sortidos.
PROTEINA TEXTEURIZADA DE
SOJA - Branca característica
técnicas: Proteína Texturizada de
Soja. Deve ser obtida a partir de
grãos de soja limpos e submetidos a
processo tecnológico adequado,
deve apresentar cor, odor e sabor
característico, deve
estar livre de sujidades, parasitas e
larvas. E Prazo de validade mínimo
06 meses a partir da data de entrega
400g
PROTEINA TEXTEURIZADA DE
SOJA – Vermelha características
técnicas: Proteína Texturizada de
Soja. Deve ser obtida a partir de
grãos de soja limpos e submetidos a
processo tecnológico adequado,
deve apresentar cor, odor e sabor
característico, deve estar livre de

PACOQUITA

1,33

399,00

DELICIA

8,62

1.939,50

DELICIA

6,58

2.961,00

OK

2,20

3.300,00

DOLITO

8,69

3.910,50

VITAE

6,80

9.180,00

VITAE

6,80

10.200,00
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sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem: deve estar
acondicionada em sacos plásticos
bem vedados, com peso líquido de
400g. Prazo de validade mínimo 06
meses a partir da data de entrega.
75

375

UND

76

3.750

Litros

77

750

KG

78

52

UND

79

60

PCT

80

750

UND

81

187

UND

82

75

UND

83

150

UND

QUEIJO ralado tipo parmesão
,embalagem com 40g validade de
6 meses a contar
da data de entrega.
REFRIGERANTE.
Embalagem
plástica, de 2 litros, transparente, de
boa qualidade, com açúcar em sua
composição,
constando
identificação do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data de
fabricação, validade mínima 6
meses.
SAL - Refinado iodado, 1ª
qualidade, embalagem plástica,
termossoldada,
atóxica,
transparente com capacidade de 1
kg. Validade mínima de 9 meses a
constar da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
Suplemento Nutricional Proteico
Oral- composto por - Leite em pó
desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea, inulina, minerais (carbonato
de magnésio, pirofosfato férrico,
sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e iodeto
de potássio), vitaminas (vitamina C,
vitamina PP, vitamina E, inositol,
pantotenato de cálcio, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina A, ácido fólico,
vitamina D, vitamina B2, biotina,
vitamina K, vitamina B12),
aromatizante e emulsificante lectina
de soja. Prebio 1 é
Uvas Passas, pacotes com 500g
VINAGRE - em embalagem com no
mínimo 500 ml. Validade mínima de
12 meses a contar da data de
entrega.
Catchup Tradicional 370g
MOSTARDA TRADICIONAL 200G
FLOCO DE MILHO PARA
CUSCUZ: Pré cozido, tipo
flocão, amarelo com aspecto,
cor e cheiro próprios com
ausencia
de
umidade,
fermentação.
Embalagem
500g, contendo data de
fabricação e válidade do
produto

Q SABOR

3,54

1.327,50

INDAIA
REFRI

4,00

15.000,00

VIDA

1,33

997,50

SUSTAGE

56,36

2.930,72

SABOR E
SAUDE
FIGUIRA

12,70

762,00

4,00

3.000,00

PALMEIRON

5,29

989,25

ARISCO

3,53

264,75

MARATA

2,84

426,00

84

75

PCT

AZEITONA S/ CAROÇO 240G

FASAIO

5,51

413,25

85

1125

UND

BOLO DE MILHO

DELICIA

7,28

8.190,00

86

52

KG

SALAME FATIADO
VALOR TOTAL DO LOTE

PIF PAF

69,59

3.618,68

R$397.400,00
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LOTE 4

ITEM

87

88

QUANT

1.750

UNID

UND

500

UND

89

72

UND

90

37

Lata

91

125

Kg

92

100

UND

93

75

UND

94

100

PCT

95

96

150

250

PCT

UND

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
MARATA

VL UNIT
6,01

TOTAL
10.517,50

ACHOCOLATADO - Sem Açúcar
400G Específico para Diabéticos.
Em pó instantâneo, enriquecido
com vitaminas. Não conter glúten.
Aparência pó homogêneo sabor e
cheiros
próprios..
Validade:
mínima de 12 meses a contar a
partir da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas

MARATA

10,48

5.240,00

ADOÇANTE
DIETÉTICO
LÍQUIDO,
À
BASE
DE
ASPARTAME.
Embalagem: Frasco com 65 a 110
ml.

MARATA

6,60

475,20

Ameixa preta em calda, lata com
200g
AMIDO DE MILHO - embalagem
de 500 gramas. Validade mínima
de 12 meses a contar a partir da
data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas. Não Contêm Glúten.

OLE

7,34

271,58

YOKI

14,69

1.836,25

NESTLE

8,58

858,00

FAISAO

23,30

1.747,50

Azeitona Verde c/caroço 170g.

FAISAO

6,00

600,00

Bala mastigável, embalagem
com no mínimo 600 gramas.
Prazode validade: mínimo de 6
meses.
BATATA PALHA Com sabor,
odor e textura característicos do
produto, de boa qualidade,
embalagem
transparente,

ERLAN

6,40

960,00

MAGU

3,54

885,00

ACHOCOLATADO - em pó
instantâneo 400G, enriquecido
com vitaminas. Não conter glúten.
Aparência pó homogêneo sabor e
cheiros
próprios..
Validade:
mínima de 12 meses a contar a
partir da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade
e embalagens danificadas.

Aveia - em flocos finos de 1ª
qualidade em caixa de 500g.
Isenta de mofo, livre de parasitas
e
substâncias
nocivas,
acondicionada em embalagens de
200g,
atóxica,
resistente
e
hermeticamente vedada. Prazo de
validade 10 meses a contar a partir
da data de entrega
AZEITE DE OLIVA, extra virgem,
de boa qualidade, embalagem
contendo
500
ml,
com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir
data de entrega.
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primária,própria, fechada a vácuo,
constando
identificação
do
produto, inclusive classificação e a
marca, nome e endereço do
fabricante e
a data da fabricação e validade.
Emb 100g
LACTA

42,00

4.200,00

Bombom
de
chocolate,
embalados
individualmente.
Produto de boa qualidade.
Validade mínima de 6 meses a
partir da data da entrega.

97

100

PCT

98

500

UND

CALDO DE CARNE 57g

ARISCO

2,39

1.195,00

99

750

UND

CALDO DE GALINHA 57g

ARISCO

2,39

1.792,50

Chá, tipo Camomila,
apresentação em saquinhos
para infusão,uso alimentício,
c/10 unidades.

MARATA

3,44

178,89

Chá, tipo cidreira, apresentação
em saquinhos para infusão, uso
alimentício, c/10 unidades.

MARATA

3,44

213,28

Chá, tipo erva doce,
apresentação em saquinhos
para infusão,uso alimentício,
c/10 unidades.
CHOCOLATE EM BARRA MEIO
AMARGO Barra de chocolate
meio amago, produto de boa
qualidade, com rótulo e data de
validade, mínimo de validade de
6 meses a contar da data de
entrega do produto.
COCO RALADO 50g produto
alimentício desidratado contendo
entre os ingredientes: polpa de
coco desidratada e parcialmente
desengordurara. Deve apresentar
cor, cheiro e sabor característico.
Ausente de sujidades, parasitas..
Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.

MARATA

3,44

213,28

CONFEITEIRO

27,14

352,82

BOM COCO

3,24

3.240,00

ITALAC

3,60

1.350,00

JAZAN

17,39

2.173,75

FUGGENI

3,17

554,75

FUGGENI

2,66

3.524,50

100

52

Caixas

101

62

Caixas

102

62

Caixas

103

13

KG

104

1.000

Unidade

105

375

Unidades

106

125

PCT

107

175

UND

Creme de leite (Creme de leite Embalagem 200g) Creme de leite
UHT, sabor suave, consistência
firme, embalagem cartonada, não
amassada, contendo 200g de
peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informação
nutricional, número de lote, data
de validade, quantidade do
produto. Validade mínima a contar
da datade entrega: 6 meses.
DOCE DE AMENDOIM tipo pé de
moleque, com unidades em
formato quadrado,
de boa
qualidade,embalado
em
embalagem plástica, com rótulo e
data de validade.
ERVILHA ingredientes: ervilha,
água, e sal, sem conservantes.
Prazo de validade mínimo 02 anos
a contar a partir da data de
entrega.
EXTRATO DE TOMATE -
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108

1.325

UND

109

1.115

UND

110

75

UND

111

75

concentrado; contendo
ingredientestomate e açúcar,
isento de sujidades e
fermentação. Embalagem
190 gramas. Validade mínima de
12 meses a contar a partir da data
de entrega.
EXTRATO DE TOMATE concentrado; contendo
ingredientestomate e açúcar,
isento de sujidades e
fermentação. Embalagem
840 gramas. Validade mínima de
12 meses a contar a partir da data
de entrega.

GOIALLE

8,24

9.187,60

NESTLE

7,80

585,00

NESTLE

7,80

585,00

SABOR E
SAUDE

8,00

160,00

FINNA

6,20

1.085,00

FESTA

3,10

117,80

YOKI

6,60

79,20

NESTLE

33,29

599,22

FARINHA DE ARROZ. Produto à
base
de
arroz
pré-cozido,
adicionado de vitaminas e sais
minerais, em pó, acondicionado
em lata, hermeticamente fechado
(Tipo mucilon). Embalagem
lata com 400g data de fabricação e
prazo de validade.

UND
FARINHA DE MILHO. Produto à
base
de
milho
pré-cozido,
adicionado de vitaminas e sais
minerais, em pó, acondicionado
em lata, hermeticamente fechado
(Tipo mucilon). Embalagem
lata com 400g data de fabricação e
prazo de validade

112

20

KG

113

175

KG

114

38

UND

115

12

UND

116

18

UND

Farinha de rosca, material
pão de trigo, aplicação
culinária emgeral
FARINHA
DE
TRIGO
ENRIQUECIDA
COM ÁCIDO
FÓLICO
comfermento - EMBALAGEM DE
1 Kg - produto obtido do trigo
moído, limpo. Especial, Tipo 1,
enriquecido com ferro e ácido
fólico (Vitamina B9). Embalagem
plástica
de
polietileno,
transparente/atóxico ou de papel
original de fábrica. A embalagem
deve estar intacta e prazo de
validade mínimo de 6 meses a
partir
da data de entrega
FERMENTO EM PÓ QUIMICO.
Embalagem: lata com 100g,
contendo dados de identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido
do produto.
FLOCOS DE CEREAIS
COMPOSTO 3 CEREAIS. Farinha detrigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, cevada, amido, açúcar,
aveia,sais minerais, vitaminas e
sal. CONTÉM GLÚTEN. Peso:
400 g.
FORMULA
INFANTIL-Fórmula
Infantil com Ferro para lactentes Para os primeiros 06 meses de
vida.Malto dextrina, leite de vaca
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desnatado (fonte protéica), oleína
de palma, óleo de palmiste, óleode
canola, óleo de milho, lecitina de
soja, vitaminas (vitamina C,
taurina, vitamina E, vitamina PP,
pantoteonato de cálcio, vitamina
A, vitamina B6, vitamina B1,
vitamina D3, vitamina B2, ácido
fólico, vitamina
K1,
biotina,
vitamina B12), minerais (sulfato
ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de cobre,
iodeto
de
potássio).
NÃO
CONTÉM GLÚTEN.400g

UND

FUBÁ DE MILHO 10 kg cada
produto obtido pela moagem do
grão de milho, desgerminado ou
não, deverão ser fabricados a
partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias
terrosas eparasitos. Não poderão
estar úmidos ou rançosos. Com o
rendimento mínimo após o
cozimento de 2,5 vezes a mais do
peso antes
da
cocção
embalagem 1 kg. O produto
deverá ter validade mínima de 08
meses. O produto não poderá ter a
data de fabricação anterior a 45
(quarenta e cinco) dias da data de
entrega.
GELATINA.Açúcar, gelatina, sal,
vitamina: A, C e/ou E, regulador de
acidez citrato de sódio, acidulante
ácido fumárico, aromatizante,
edulcorantes
artificiais:
aspartame,
ciclamato
de
sódio, acesulfame de potássio e
sacarina sódica e corantes
artificiais.Embalagem c/35g Não
contem Glúten. Sabores
variados.

GAMELEIRA

4,67

2.507,79

BRETZKE

1,97

246,25

GOIABADA Ingrediente
goiabada e açúcar, peso
Liq. 1 kgunidade,

VAL

9,72

3.645,00

8,00

200,00

117

537

118

125

119

375

UND

120

25

Caixa

Goma de Mascar ( chiclete ) caixa
com 200g

CHICLE

121

58

UND

Goma Fresca 700g

SÃO MIGUEL

5,87

240,46

MARAJUARA

5,87

3.962,25

BOM COCO

3,17

3.170,00

ARISCO

9,18

1.147,50

NATVILLE

19,79

4.947,50

Caixa /
Env

122

675

UND

LEITE CONDENSADO em
caixinha, 395g tetra pack, valor
nutricional completo, data de
validade e lote. SIF.

123

1.000

UND

LEITE DE COCO conteúdo: 200
ml. Não Contêm Glúten

124

125

125

250

UND

UND

MAIONESE
Cremosa,
TP.
Composta
de
água, óleo
vegetal, amido modificado, ovos
pasteurizados, açúcar, vinagre,
sal, suco de limão conservador
sorbato
de
potássio,
estabilizantes: goma guar e
gomaxantana, acidulantes: ácido
láticoeácido cítrico, antioxidantes:
EDTA. Emb. c/ 500g.
MANTEIGA de 1°
Qualidade
Embalagem para
500g, edevidamente
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identificada com
tabela nutricional.

126

1.250

UND

127

200

Kg

128

125

UND

129

750

UND

130

750

UND

131

3.750

UND

132

1.500

UND

MARGARINA cremosa com sal,
teorlipídico de 65% a 85%. Não
deveconter em sua composição
gordurado tipo trans. Embalada
em poteplástico resistente de
250g, comproteção interna pós
tampa (lacre).No seu rótulo deve
conter prazo devalidade/lote e
informação nutricional.
MARGARINA cremosa com sal,
teorlipídico de 65% a 85%. Não
deve conter em sua composição
gordurado tipo trans. Embalada
em pote plástico resistente de
500g,
comproteção interna pós tampa
(lacre). No seu rótulo deveconter
prazo
devalidade/lote
e
informação nutricional.
MASSA PARA BOLO (mistura
para bolo), mistura alimentícia,
ingredientes
farinha
de
trig
o,
aç
úcar
e
fermento em pó,
sabor baunilha, 400g.
MILHO CANJICADO - Amarelo
tipo I, embalagem de 500gr,
Validade mínima de 12 a contar da
data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas.

DELICIA

4,54

5.675,00

DELICIA

13,08

2.616,00

RENATA

5,27

658,75

GAMELEIRA

5,27

3.952,50

GAMELEIRA

5,44

4.080,00

MARATA

2,53

9.487,50

FUGGENI

3,94

5.910,00

MILHO DE PIPOCA embalados
em plástico atóxico, transparente
e incolor, termosselada, isenta de
mofo
ou
bolores,
odores
estranhos e substâncias nocivas.
A embalagem primária deverá
declarar a marca, nome e
endereço do fabricante, peso
líquido, prazo de validade, lote,
número do registro no órgão
competente,
500g cada pcts

MILHO EM FLOÇÃO: Farinha de
milho flocada sem sal, pcts 500g,
Floção. Rico em ferro e ácido
fólico, que mantém o sabor
característico do milho. O Ferro
como
principal
constituinte
sanguíneo, em carência promove
anemia e interfere na absorção de
outros nutrientes. O ácido fólico
(vitamina B9), atua na prevenção
de má formação fetal, auxilia no
metabolismo e na
produção
das
hemácias
sanguíneas.
MILHO VERDE ingredientes:
milho,
água,
e sal, sem
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133

1.215

UND

134

100

UND

135

75

Pacotes

136

150

Unidades

137

500

PCT

138

150

PCT

conservantes. Prazo de validade
mínimo 02 anos a contar a partir
da data de entrega 200g.
MOLHO DE TOMATE, tradicional,
contendo 340g, com identificação
do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
Embalagem
340
gramas, com 12 unidades.
Validade mínima de 12 meses a
contar a partir da data de entrega.
PAÇOQUINHA
Doce
de
amendoim torrado e moído, com
sal e açúcar. No formato
quadrado, de 20 a 22gcada.
Produto de boa qualidade,
embalados individualmente.
PÃO DE FORMA INTEGRAL,
bem acondicionado, assado ao
ponto. No seu rótulo deverá conter
informação nutricional por porção,
sobre glúten, ingrediente data de
fabricação, embalagem de 500G,
validade
e
lote.
Produtos
DEFABRICAÇÃO PRÓPRIA
deverão apresentar ficha técnica,
assinada pelo responsável.
PÃO DE FORMA massa leve,
farinha
de
trigo/
fermento/
sal/açúcar, gordura tipo vegetal e
água cm casca, fatiado, cortado
em fatias. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido, com
odor e sabor desagradável,
presença de fungos e não será
permitido a adição de farelos e de
corantes de qualquer natureza em
sua confecção. isento de parasita,
sujidades, larvas e material
estranho. Acondicionado
em
embalagem
de
polietileno
resistente e atóxico. Contendo na
embalagem a identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, data de
embalagem, peso líquido.
Validade mínima de 05 (cinco)
dias a contar no ato da entrega.
Unidade utilizada: Pacote de 500 g
PIPOCA DOCE Emb. c/ 100 g.
Pipoca doce, pacote
100g,embalagem plástica
transparente. Validade mínima de
6 meses apartir da data da
entrega.
PIRULITO. Pacote c/ 50 unidades
sortidos.

139
350

UND

FUGGENI

2,33

2.830,95

JAZAN

1,33

133,00

DELICIA

8,60

645,00

DELICIA

6,58

987,00

OK

2,19

1.095,00

DOLITO

8,68

1.302,00

VITAE

6,85

2.397,50

PROTEINA TEXTEURIZADA DE
SOJA - Branca característica
técnicas: Proteína Texturizada de
Soja. Deve ser obtida a partir de
grãos de soja limpos e submetidos
a processo tecnológico adequado,
deve apresentar cor, odor e sabor
característico, deve estar livre de
sujidades, parasitas e larvas. E
Prazo de validade mínimo 06
meses a partir da data de entrega
400g
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140

500

UND

141

125

UND

142

1.250

Litros

143

250

KG

144

28

UND

145

20

PCT

146

250

UND

QUEIJO ralado tipo parmesão,
embalagem com 40g
validade
de
6 meses a contar
da data de entrega.
REFRIGERANTE.
Embalagem
plástica, de 2 litros, transparente,
de boa qualidade, com açúcar em
sua
composição,
constando
identificação do produto, inclusive
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data
de fabricação, validade mínima 6
meses.
SAL - Refinado iodado, 1ª
qualidade, embalagem plástica,
termossoldada,
atóxica,
transparente com capacidade de
1 kg. Validade mínima de 9 meses
a constar da data de entrega.
Reposição do produto: no caso
de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
Suplemento
Nutricional
Proteico Oral- composto por Leite
em
pó
desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,inulina, minerais (carbonato
de magnésio, pirofosfato férrico,
sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e
iodeto de potássio), vitaminas
(vitamina C, vitamina PP, vitamina
E, inositol, pantotenato de cálcio,
vitamina B6, vitamina B1, vitamina
A, ácido fólico, vitamina D,
vitamina B2, biotina, vitamina K,
vitamina B12),
aromatizante
e
emulsificante
lectina de soja. Prebio 1 é
Uvas Passas, pacotes com 500g
VINAGRE - em embalagem
com no mínimo 500 ml.
Validade mínima de 12 meses
a contar da data deentrega.

147

53

UND

Catchup Tradicional 370g

148

25

UND

MOSTARDA TRADICIONAL 200G

UND

FLOCO DE MILHO PARA
CUSCUZ: Pré cozido, tipo
flocão,amarelo com aspecto,

149

50

VITAE

6,85

3.425,00

Q SABOR

3,53

441,25

INDAIA REFRI

4,00

5.500,00

VIDA

1,33

332,50

NUTREN

56,25

1.575,00

SABOR E
SAUDE
FIGUEIRA

12,68

253,60

4,00

1.000,00

PLAMEIRON

5,25

278,25

ARISCO

3,50

87,50

MARATA

2,84

142,00

PROTEINA TEXTEURIZADA DE
SOJA – Vermelha características
técnicas: Proteína Texturizada de
Soja. Deve ser obtida a partir de
grãos de soja limpos e submetidos
a processo tecnológico adequado,
deve apresentar cor, odor e sabor
característico, deve estar livre de
sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem: deve estar
acondicionada em sacos plásticos
bem vedados, com peso líquido de
400g. Prazo de validade mínimo
06meses a partir da data de
entrega.
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cor e cheiro próprios com
ausencia
de
umidade,
fermentação.
Embalagem
500g, contendo data de
fabricação e válidade do
produto
150
151
152

25
375
28

PCT

AZEITONA S/ CAROÇO 240G

FAISAO

5,50

UND

BOLO DE MILHO

DELICIA

7,28

2.730,00

SALAME FATIADO
VALOR TOTAL DO LOTE

PIF PAF

69,40

1.943,20

KG

137,50

R$134.000,00

LOTE 8

ITEM

QUANT

UNID

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

184

DZ

1.500

Ovos de
galinha
(branco),
fresco,
tamanho médio, em
lâmina de papelão forte, inodoro e seco, em
perfeitascondições estruturais, padronizadas.

185

UND

325

Peixe em conserva, tipo sardinha inteira sem
cabeça
VALOR TOTAL DO LOTE

TOTAL

ERDMANN

VL
UNIT
6,83

88

5,82

1.891,50

R$

12.125,00

10.245,00

LOTE 15

ITEM
266

QUANT
30

UNID
KG

ESPECIFICAÇÃO
Orégano, desidratado; erva seca sem
adulterações
e contaminações
de
qualquer espécie. O rótulo deve conter
denominação, data de fabricação e
validade.
AÇAFRÃO-Características
Técnicas:100%
puro
de excelente
qualidade, pó amarelo/laranja. Fino de
fácil escoamento, não devendo estar
empedrado e isento de sujidades.
Embalagem intacta de 1 kg.

267

100

KG

268

30

KG

CANELA- Técnicas Condicionadas em
sacos de polietileno,transparentes, atóxico
e intacto de 5 g a 1 Kg.

269

30

KG

CRAVO- Características Técnicas da
Índia a condicionados em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto
de 5
g a 1 Kg

270

100

KG

COMINHO- Características TécnicasExtraído de sementes de cominho de
primeira qualidade, puro, com aspecto,
cor, cheiro, sabor característicos, sem
misturas, isentos de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 100g, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até omomento do
consumo. Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência,
informação
nutricional,

MARCA
SABOR E
SAUDE

VL UNIT
50,33

TOTAL
1.509,90

SABOR E
SAUDE

24,36

2.436,00

SABOR E
SAUDE

74,87

2.246,10

SABOR E
SAUDE

144,40

4.332,00

SABOR E
SAUDE

19,25

1.925,00
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número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
271

100

KG

CORANTE- Características Técnicas- de
urucum puro em pó
e fino. Sem mistura de outros ingredientes.
Boa apresentação ao exame visual. Preço
por Kg.
VALOR TOTAL DO LOTE

SABOR E
SAUDE

14,47

1.447,00

R$

13.900,00

MARCA
PINDORAMA

VL UNIT
3,55

TOTAL
5.325,00

PINDORAMA

3,55

5.325,00

PINDORAMA

3,55

5.325,00

DAFRUTA

2,35

7.050,00

R$

23.050,50

LOTE 16

ITEM

QUANT

UNID

ESPECIFICAÇÃO

272

1.500

UND

SUCO CONCENTRADO

273

1.500

UND

SUCO CONCENTRADO

274

1.500

UND

SUCO CONCENTRADO

275

3.000

UND

SUCO CONCENTRADO - 100%
NATURAL 200 ml
VALOR TOTAL DO LOTE

2.2

SABOR
CAJU
100%
NATURAL CONCENTRADO frasco com
500 ml
SABOR
ABACAXI 100%
NATURAL CONCENTRADO frasco com
500 ml
SABOR
GOIABA 100%
NATURAL CONCENTRADO frasco com
500 ml

O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para os lotes 01 a 04, 08 e 15
resultante da licitação e constante da proposta apresentada,
que perfaz o valor global estimado para 12 (doze) meses
de R$ 1.144.969,25 (um milhão cento e quarenta e quatro
mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco
centavos), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro
lugar, de acordo com previsão constante da
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3.2

legislação pertinente.
As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação
e
habilitação,
quando
houver
necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses mencionadas.

4 DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
4.1 Os detentores dos preços registrados deverão
cumprir o compromisso firmado por intermédio do
presente instrumento, nos termos dispostos no Edital
de Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações
das penalidades cabíveis.
5 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades
inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva
disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento
dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso,
sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata, também poderá ser emitidas somente Notas de
Empenho, sem a emissão de contrato, contudo, terão força
de contrato, conforme previsto no art. 62, caput c/c §4º do
mesmo artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODVGMZNGMUNCNUMXQKYXNZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
33 - Ano VI - Nº 1706

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7 DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a. Descumprir as condições da ata de registro de preços
b. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos
itens “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
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órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
7.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
a. Por razão de interesse público; ou
b. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.8, poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8 DAS SANÇÕES
8.1 No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer
das obrigações assumidas nesta Ata de Registro de
Preços, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, e observado o devido
processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO
as seguintes sanções administrativas, segundo a
gravidade da falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretem prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5%
(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja
justificativa não seja acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre
o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o limite
máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a Administração
poderá optar pela manutenção da sanção) ou cancelamento
da Ata, com as penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de fornecimento
no qual a irregularidade se refere, no caso de inadimplemento
total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de
forma proporcional à obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
não superior a 2 (dois) anos;
8.1.4 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 o
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FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a Administração
pelos prejuízos causados;
8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizarse-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor, observandose o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
8.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta Ata de Registro de Preço.
9 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
9.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
10 DA VALIDADE DA ATA
10.1
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12
(doze) meses, a partir de 01/06/2022 tendo validade até
01/06/2023, não podendo ser prorrogada.
1. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
11 As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
12 DA DIVULGAÇÃO
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12.1A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços
na imprensa oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador
até o - quinto dia útil do mês seguinte a o de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.
12.2Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.ribeiraodolargo.ba.gov.br/
12.3Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
13 DO FORO
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 01 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

______________________________
RUY DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

MARCIANO DE SOUZA – ME (SUPERMERCADO
SOUZA)
CNPJ N°: 26.308.170/0001-21
MARCIANO DE SOUZA
RG Nº 1320762760 SSP/BA
CPF Nº 035.416.235-78

TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
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Diário Oficial do Munícipio, estando disponível para consulta no site
eletrônico: https://www.ribeiraodolargo.ba.gov.br/
13.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos
participantes (se houver).
14 DO FORO
14.1

Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para dirimir as dúvidas, conflitos
ou omissões oriundas da presente Ata.
Planalto-BA, 01 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

______________________________

GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E
PRODUTOS EIRELI
CNPJ Nº 41.511.926/0001-29
GREICE KELLY RAMOS DOS ANJOS
RG Nº 15.232.511 SSP/BA
CPF Nº 052.755.235-64

RUY DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022 - SRP PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 34342137, inscrito no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Senhor Ruy dos
Santos Júnior, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA, portador do
RG nº 02.892.813-00 SSP/BA e CPF nº 526.157.155-34, no uso da atribuição
que lhe confere o Decreto Municipal nº 001/2022, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
017/2022 - SRP para Registro de Preço RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualificada a seguir: MARCELA BRITO DA SILVA
OLIVEIRA - ME, Rua Josth Cardoso, 85 – Jardim Vitória – Itambé – Bahia –
CEP nº 45.140-000, e-mail: mutalimentos@yahoo.com inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 24.646.805/0001-75, neste ato representada pela Srª. Marcela Brito
da Silva Oliveira, portador do RG nº 08796825 90 - SSP/BA e CPF nº
013.898.655-09, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações técnicas constantes
do Processo, assim como todas as obrigações e demais condições descritas
no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços,
integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO
DE PESSOA (S) JURÍDICA (S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECRETARIAS).
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que dele s poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DO
S PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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Item (ns):

ITENS

TIPO
QUAT.
UNIT.

LOTE 10 PARTICIPAÇÃO MEI, MICRO E EPP 25%
VALOR
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
MARCA
UNITÁRIO

Carne resfriada bovina salgada (1ª
FRIGOSOL R$
34,62
Qualidade Baixo Teor de Gorduras).
Carne resfriada bovina moída (1ª
197
325
KG
FRIBOI
R$
23,18
Qualidade Baixo Teor de Gorduras).
Carne resfriada bovina para cozido (1ª
198
313
KG
FRIBOI
R$
26,70
Qualidade Baixo Teor de Gorduras).
Carne resfriada para bife (1ª
199
213
KG
FRIBOI
R$
34,62
Qualidade, Baixo Teor de Gorduras )
Fígado tipo víscera, congelado, sem
excessos de gorduras, cartilagens e
aponevroses.
Características
200
50
KG
FRIBOI
R$
19,34
adicionais: firme, não pegajoso, isento
de manchas esverdeadas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios.
LINGUIÇA Tipo toscano com carne
suína,congelada, com cor, sabor e
odor característicos do produto de
boa
qualidade,
embalagem
transparente à vácuo ou puncionada
em sacos plásticos transparentes,
201
200
KG
PAMPLONA R$
15,98
resistentes bem lacrados, com
denominação do nome do produto,
fabricante,endereço, registro no
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU
SIM),
datade
fabricação
e
validade.Embalados de 500g a 05 kg
Carne bovina tipo chã de dentro:
202
213
KG limpo, cortado em bifes, iscas ou
FRIBOI
R$
34,62
cubos de acordo com a solicitação.
CARNE DE CHARQUE embalagem a
203
175
KG
BERTIN
R$
37,84
vácuo, com capacidade de 1 KG.
LOMBO SUINO, 1 QUALIDADE, BAIXO
204
20
KG
AURORA
R$
17,60
TEOR DE GORDURAS
BISTECA SUINA, 1 QUALIDADE, BAIXO
205
20
KG
AURORA
R$
17,86
TEOR DE GORDURAS
VALOR TOTAL DO LOTE: (Sessenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e
um centavos).
196

363

KG
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12.567,06

R$

7.533,50

R$

8.357,10

R$

7.374,06

R$

967,00

R$

3.196,00

R$

7.374,06

R$

6.622,00

R$

352,00

R$

357,20

R$ 54.699,98
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VALOR GLOBAL

R$

54.699,98

(CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO
CENTAVOS).
2.2

O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado pelo
beneficiário para o lote 10 resultante da licitação e constante da
proposta apresentada, que perfaz o valor global estimado para
12 (doze) meses de R$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e
setecentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite
fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo preço do 1º
classificado na licitação, esta integrará como Cadastro de Reserva,
podendo fornecer o referido item apenas nas hipóteses de exclusão
do fornecedor classificado em primeiro lugar, de acordo com previsão
constante da legislação pertinente.
3.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua
proposta, bem como sua documentação habilitatória, analisada, para
fins de aceitação e habilitação, quando houver necessidade de
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses
mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA ATA
4.1 Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o compromisso
firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos
no Edital de Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas
as cláusulas e condições constantes dos contratos ou instrumentos
equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da
presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A contratação mínima obedecerá aos limites constantes do Termo
de Referência (Quan t . Mínima), sendo facultado ao fornecedor
beneficiário da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá
ser assinado CONTRATO específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de
recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes,
no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar
as respectivas rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata, também
poderá ser emitidas somente Notas de Empenho, sem a emissão de
contrato, contudo, terão força de contrato, conforme previsto no art. 62,
caput c/c §4º do mesmo artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover
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as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
7.4
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
j. Descumprir as condições da ata de registro de preços
k. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
l. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens “a”, “b”
e “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
g. Por razão de interesse público; ou
h. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.8, poderão ser analisados os documentos
habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do
Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
8.1
No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das
obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços, o Órgão
Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
e observado o devido processo legal, aplicar ao FORNECEDOR
REGISTRADO as seguintes sanções administrativas, segundo a
gravidade da falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos
por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa não seja
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acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor da parcela a que se
refere a obrigação, até o limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual
a Administração poderá optar pela manutenção da sanção) ou
cancelamento da Ata, com as penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por cento),
calculada sobre O valor total do pedido de fornecimento no qual a
irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou,
no caso de inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois)
anos;
8.1.4 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 o FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
8.2
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
ao Fornecedor, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
8.3
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de
Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
9.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
10.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de 01/06/2022 tendo validade até 01/06/2023, não podendo ser
prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de
serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e
demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, na minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
13.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa
oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
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providenciada pelo Órgão Gerenciador até o - quinto dia útil do mês
seguinte a o de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.
13.2 Nos termos a presente ata de registro de preços deverá ser publicada
no Diário Oficial do Munícipio, estando disponível para consulta no
site eletrônico: https://www.ribeiraodolargo.ba.gov.br/
13.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em
02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem,
vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Órgãos
participantes (se houver).
14. DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para dirimir as
dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da presente Ata.
Planalto-BA, 01 de junho de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

______________________________

MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA – ME
CNPJ/MF Nº 24.646.805/0001-75
MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA
RG Nº 08796825 90 - SSP/BA
CPF Nº 013.898.655-09

RUY DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
TESTEMUNHAS:
_________________________________
__________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022 - SRP PARA REGISTRO DE
PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Duque de Caxias, 104 –
Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Senhor
Ruy dos Santos Júnior, brasileiro, residente e domiciliado
Planalto – BA, portador do RG nº 02.892.813-00 SSP/BA e CPF
nº 526.157.155-34, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto Municipal nº 001/2022, considerando a homologação da
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 SRP para Registro de Preço RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualificada a seguir: GK COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 41.511.926/0001-29, e-mail:
distribuicaogk@gmail.com estabelecida na Avenida Feira de
Santana, 2215, bairro Ibirapeura, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia – CEP 45.075-300, neste ato
representado pela Sra. Greice Kelly Ramos dos Anjos, portadora
do RG nº 15.232.511 SSP/BA e CPF nº 052.755.235-64, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital, no
Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços,
integram esta Ata de Registro de Preços, independente de
transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
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ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (SECRETARIAS).
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração
a firmar as contratações que dele s poderão advir, facultando-se a
realização de licitação especifica para a contratação pretendida ,
sendo assegurado a o beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.
2. DO S PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item (ns):
LOTE 5
ITEM

153

154

155

156

157

QUANT

UNID

9000

UND

9000

7500

5250

9000

UND

UND

UND

UND

ESPECIFICAÇÃO
BISCOITO COCO - Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos
produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. 400G Validade:
BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA. Produzido a partir de matérias-primas sãs e
limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e
vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não
serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens
plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 10 meses a contar da data de
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

BISCOITO MARIA Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos
produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas
internas de 400g Validade: mínima de 10 meses a contar a partir da data de
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO E CHOCOLATE.Produzido a partir de
matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa,
parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem
recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e
sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: mínima de
10 meses a contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas.
BISCOITO SALGADO - Tipo Cream - Cracker. Produzido a partir de matériasprimas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem
cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios.
Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 10 meses a
contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas.

MARCA

UNIT EST

MARILAN

R$
4,67

R$
42.030,00

MARILAN

R$
5,53

R$
49.770,00

MARILAN

R$
5,53

R$
41.475,00

MARILAN

R$
5,53

R$
29.032,50

MARILAN

R$
5,14

R$
46.260,00
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158

112

UND

159

112

UND

160

161

162

163

2250

1875

1500

1500

UND

UND

UND

UND

BISCOITO SALGADO INTEGRAL - deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, não devem estar mal assados ou com caracteres
organolépticos anormais. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, extrato de malte, sal,
glicose, soro de leite, fermentos químicos: bicabornato de amônio,
bicabornato de sódio e fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja.
Embalagem: devem estar acondicionados em embalagem primária plástica,
transparente, envoltos por embalagem secundária de polietileno metalizado,
atóxico, resistente, lacrado, contendo 400g. Prazo de validade mínimo 10
meses a contar a partir da data de entrega.

Leite Zero Lactose Devendo ter boa solubilidade - embalagem 400g. O
produto deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter
a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.
Não contém Glúten.
MACARRÃO - espaguete n° 2, procedência nacional, isento de mofo (manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada,
transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Prazo mínimo de
validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagensdanificadas.

MACARRÃO - espaguete n° 4, procedência nacional, isento de mofo (manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada,
transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g.. Prazo mínimo de
validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.

MACARRÃO concha PACOTE DE 500 GRAMAS. Cor amarela, obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida
umidade máxima 13%, Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante

MACARRÃO DE SOPA - INTEGRAL - cor amarela, obtida pelo amassamento da
farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de
corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%%,
Embalagem de 500g , em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo acondicionados em fardos lacrados . A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

MARILAN

R$
5,59

R$
626,08

CCGL

R$
20,40

R$
2.284,80

FAMILIAR

R$
4,41

R$
9.922,50

FAMILIAR

R$
4,58

R$
8.587,50

PETYAN

R$
4,32

R$
6.480,00

PETYAN

R$
6,21

R$
9.315,00
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164

165

1875

750

UND

UND

MACARRÃO PARAFUSO com ovos, procedência nacional, isento de mofo
(manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e
de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada,
transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g.. Prazo mínimo de
validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.

MACARRÃO TIPO ARGOLA - PACOTE DE 500 GRAMAS. Cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida
umidade máxima 13%, Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

PETYAN

R$
4,08

R$
7.650,00

PETYAN

R$
4,74

R$
3.555,00

R$
256.988,38

VALOR TOTAL DO LOTE
LOTE 6
ITEM

166

167

168

169

QUANT

3000

3000

2500

5250

UNID

UND

UND

UND

UND

ESPECIFICAÇÃO
BISCOITO COCO - Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos
produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. 400G Validade:
BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA. Produzido a partir de matérias-primas sãs e
limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e
vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não
serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens
plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 10 meses a contar da data de
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

BISCOITO MARIA Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem cobertura, não serão aceitos
produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens plásticas
internas de 400g Validade: mínima de 10 meses a contar a partir da data de
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO E CHOCOLATE.Produzido a partir de
matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa,
parasitas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem
recheio, sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e
sabor próprios. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: mínima de
10 meses a contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas.

MARCA

UNIT EST
TOTAL

TOTAL

MARILAN

R$
4,67

R$
14.010,00

MARILAN

R$
5,53

R$
16.590,00

MARILAN

R$
5,53

R$
13.825,00

MARILAN

R$
5,53

R$
29.032,50
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170

171

172

173

174

175

3000

37

50

750

625

500

UND

UND

UND

UND

UND

UND

BISCOITO SALGADO - Tipo Cream - Cracker. Produzido a partir de matériasprimas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio, sem
cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor próprios.
Embalagens plásticas internas de 400g. Validade: mínima de 10 meses a
contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas.

BISCOITO SALGADO INTEGRAL - deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, não devem estar mal assados ou com caracteres
organolépticos anormais. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, extrato de malte, sal,
glicose, soro de leite, fermentos químicos: bicabornato de amônio,
bicabornato de sódio e fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja.
Embalagem: devem estar acondicionados em embalagem primária plástica,
transparente, envoltos por embalagem secundária de polietileno metalizado,
atóxico, resistente, lacrado, contendo 400g. Prazo de validade mínimo 10
meses a contar a partir da data de entrega.

Leite Zero Lactose Devendo ter boa solubilidade - embalagem 400g. O
produto deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter
a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.
Não contém Glúten.
MACARRÃO - espaguete n° 2, procedência nacional, isento de mofo (manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada,
transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Prazo mínimo de
validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.

MACARRÃO - espaguete n° 4, procedência nacional, isento de mofo (manchas
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada,
transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g.. Prazo mínimo de
validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.

MACARRÃO concha PACOTE DE 500 GRAMAS. Cor amarela, obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida
umidade máxima 13%, Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante

MARILAN

R$
5,14

R$
15.420,00

MARILAN

R$
5,59

R$
206,83

CCGL

R$
20,40

R$
1.020,00

FAMILIAR

R$
4,41

R$
3.307,50

FAMILIAR

R$
4,58

R$
2.862,50

PETYAN

R$
4,32

R$
2.160,00
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176

177

178

500

625

250

UND

UND

UND

MACARRÃO DE SOPA - INTEGRAL - cor amarela, obtida pelo amassamento da
farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de
corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%%,
Embalagem de 500g , em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento
do consumo acondicionados em fardos lacrados . A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data
de
entrega
na
unidade requisitante.

MACARRÃO PARAFUSO com ovos, procedência nacional, isento de mofo
(manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e
de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada,
transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g.. Prazo mínimo de
validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.

MACARRÃO TIPO ARGOLA - PACOTE DE 500 GRAMAS. Cor amarela, obtida
pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida
umidade máxima 13%, Embalagem em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.

PETYAN

R$
6,21

R$
3.105,00

PETYAN

R$
4,08

R$
2.550,00

PETYAN

R$
4,74

R$
1.185,00

R$
105.274,33

VALOR TOTAL DO LOTE
LOTE 7
ITEM

QUANT

UNID

179

1500

UND

180

500

UND

181

182

250

15000

UND

UND

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIT EST
TOTAL

IOGURTE Boa qualidade de 90g, de sabores variados. No rótulo deve conter
dados do fabricante, prazo de validade, serviço de inspeção municipal (SIM),
estadual (SIP) e/ou federal (SIF).

DO SITIO

R$
1,12

R$
1.680,00

Iogurte natural, teor gordura integral, sabor sortidos, componentes com
polpa ou pedaços de fruta 1L.

CONQUISTA

R$
7,45

R$
3.725,00

CCGL

R$
8,37

R$
2.092,50

DAMARE

R$
7,52

R$
112.800,00

LEITE em pó Leite em pó Desnatado, obtido por desidratação do leite de vaca
desnatado e apto para a alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados, adicionado de lecitina de soja como emulsificante, e
com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos e 26g
de lipídeos. Devendo ter boa solubilidade - embalagem 200g. O produto
deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data de
fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega. Não contém Glúten.

LEITE em pó Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca
integral e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnológicos
adequados, adicionado de lecitina de soja como emulsificante, e com a
composição centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos e 26g de
lipídeos. Devendo ter boa solubilidade - embalagem 200g. O produto deverá
ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega. Não
contém Glúten.
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183

8000

UND

LEITE PASTEURIZADO UHT, de 1 litro cada. Prazo mínimo de validade: 4 meses

DAMARE

R$
4,19

MARCA

UNIT EST
TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE
LOTE 13
ITEM

222

QUANT

1700

UNID

KG

ESPECIFICAÇÃO
POLPA DE FRUTAS.Não fermentado, não alcoólico,não contem glúten e sem
conservantes químicos ou aditivo de qualquer natureza.O produto deverá ser
congelado e transportado sob refrigeração,a embalagem deve ser de 1
kg,rotulada conforme a legislação vigente,contendo o número de registro no
órgão competente.

GURY

R$
9,00

VALOR TOTAL DO LOTE

2.2

O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado pelo
beneficiário para os lotes 05, 06, 07 e 13 resultante da licitação e constante da
proposta apresentada, que perfaz o valor global estimado para 12 (doze)
meses de R$ 531.380,20 (quinehntos e trinta e um mil trezentos e oitenta
reais e vinte centavos), conforme acima no quadro geral.
3 DO CADASTRO RESERVA
3.1
Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o item
registrado nesta ata pelo mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo fornecer o referido item apenas
nas hipóteses de exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar, de
acordo com previsão constante da legislação pertinente.
3.2
As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua proposta,
bem como sua documentação habilitatória, analisada, para fins de aceitação e
habilitação, quando houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses mencionadas.
4 DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA ATA
4.1
Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o compromisso firmado
por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e
condições constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.
5 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1
A contratação mínima obedecerá aos limites constantes do Termo de
Referência (Quan t . Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário da
ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
5.2
Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser
assinado CONTRATO específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício
em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas
rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata, também
poderá ser emitidas somente Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput c/c §4º do
mesmo artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

7 DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto ao(s) fornecedor(es).
7.2
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
7.3
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
7.4
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
g. Descumprir as condições da ata de registro de preços
h. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
i. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens “a”, “b” e “d”
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
7.7
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da
ata, devidamente comprovados e justificados:
e. Por razão de interesse público; ou
f. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.8, poderão ser analisados os documentos
habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de
Reserva, para fins de sua contratação.
8 DAS SANÇÕES
8.1
No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações
assumidas nesta Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e observado o devido
processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por
cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa não seja acatada pelo
Órgão Gerenciador) sobre o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o
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limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a Administração poderá optar pela
manutenção da sanção) ou cancelamento da Ata, com as penalidades daí
decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada
sobre O valor total do pedido de fornecimento no qual a irregularidade se refere, no
caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial,
de forma proporcional à obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
8.1.4 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 o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
8.2
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
8.3
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de
Preço.
9 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de
1993.
9.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
10

DA VALIDADE DA ATA

10.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir
de 01/06/2022 tendo validade até 01/06/2023, não podendo ser prorrogada.
11 DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12 As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de serviços, tais
como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, na minuta de contrato, no Edital
da Licitação e na legislação citada em epígrafe.
13 DA DIVULGAÇÃO
13.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo
Órgão Gerenciador até o - quinto dia útil do mês seguinte a o de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
13.2 Nos termos a presente ata de registro de preços deverá ser publicada no
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Contratos

VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 098/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
CONTRATO Nº 010.06-2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA
CNPJ Nº 13.858.907/0001-38
CONTRATADO: MARCIANO DE SOUZA – ME (SUPERMERCADO SOUZA)
CNPJ nº 26.308.170/0001-21
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECRETARIA)
DOTAÇÃO:
Secretaria:
2000 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE
9000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
020001 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
060001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
800001 - SECRETARIA DE SAÚDE
900001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total da Ação (Projeto) Atividade
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINSTRATIVOS - FUNDEB 40%
2.067 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO
2.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.041 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – PSF
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

VALOR ESTIMADO: R$ 667.899,00 (seiscentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e nove reais)
VIGENCIA: 07 (sete) meses
ASSINATURA: 03 de junho de 2022
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VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 099/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
CONTRATO Nº 011.06-2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA
CNPJ Nº 13.858.907/0001-38
CONTRATADO: CENTRAL DAS CARNES COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ nº 04.837.210/0001-90
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECRETARIA)
DOTAÇÃO:
Secretaria:
2000 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE
9000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
020001 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
060001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
800001 - SECRETARIA DE SAÚDE
900001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total da Ação (Projeto) Atividade
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINSTRATIVOS - FUNDEB 40%
2.067 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO
2.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.041 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – PSF
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

VALOR ESTIMADO: R$ 207.100,00 (duzentos e sete mil e cem reais)
VIGENCIA: 07 (sete) meses
ASSINATURA: 03 de junho de 2022
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VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 100/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
CONTRATO Nº 012.06/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA
CNPJ Nº 13.858.907/0001-38
CONTRATADO: GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI
CNPJ nº 41.511.926/0001-29
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECRETARIA)
DOTAÇÃO:
Secretaria:
2000 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE
9000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
020001 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
060001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
800001 - SECRETARIA DE SAÚDE
900001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total da Ação (Projeto) Atividade
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINSTRATIVOS - FUNDEB 40%
2.067 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO
2.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.041 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – PSF
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

VALOR ESTIMADO: R$ 309.900,00 (trezentos e nove mil e novecentos reais)
VIGENCIA: 07 (sete) meses
ASSINATURA: 03 de junho de 2022
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EXTRATO DE CONTRATO
VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 101/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
CONTRATO Nº 013.06/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA
CNPJ Nº 13.858.907/0001-38
CONTRATADO: MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA - ME
CNPJ nº 24.646.805/0001-75
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SECRETARIAS)
DOTAÇÃO:
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Órgão:

1000 - GABINETE DO PREFEITO
2000 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
4000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
5000 - SECRETARIA DE GOVERNO
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
7000 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE
9000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:

010001 - GABINETE DO PREFEITO
020001 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
040001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
050001 - SECRETARIA DE GOVERNO
060001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
070001 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
800001 - SECRETARIA DE SAÚDE
900001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total Projeto/Atividade:

2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE
2.099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINSTRATIVOS - FUNDEB 40%
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E
LAZER
2.014 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – PSF
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
2.110 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
VALOR ESTIMADO: R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)
VIGENCIA: 07 (sete) meses
ASSINATURA: 03 de junho de 2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODVGMZNGMUNCNUMXQKYXNZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
57 - Ano VI - Nº 1706

Planalto

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO N 017/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022
A Pregoeira Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
que foram cumpridas todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e
nº 10.520/02 e a com as alterações da Lei 8.883/1994 e do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019 ante o Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO N 017/2022 - SRP tendo como objeto aquisição de
gêneros alimentícios (Secretarias). E atentando ao julgamento da
Equipe de Apoio ao PREGÃO ELETRÔNICO, a Pregoeira, ADJUDICA o
processo licitatório. Sendo vencedora (s) a (s) Licitante (s): a empresa
MARCIANO DE SOUZA -ME, CNPJ nº 26308170000121, vencedora dos
lotes 01 a 04, 08, 15 e 16; CENTRAL DAS CARNES COMERCIO EIRELI,
CNPJ n º 10987560000135, vencedora dos lotes 09 e 11: a empresa
GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS
EIRELI, CNPJ nº 41511926000129¸ vencedora dos lotes 05, 06, 07 e
13 e a empresa MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA, CNPJ nº
24646805000175, vencedora do lote 10. LOTES 12 e 14
FRACASSADOS
Planalto – Bahia, 01 de junho de 2022.

__________________________________
Natanna Soares Ferreira Costa
Pregoeira Municipal

ADMINISTRAÇÃO DEMOCRÁTICA E HUMANA 2021 /2024
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO –SRP Nº 017/2022
A Secretaria Municipal de Administração,
Encaminhamos a Vossa Senhoria o presente processo de Licitação que teve como objetivo a elaboração
de registro de preços para contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada no fornecimento de
gêneros alimentícios (Secretarias), conforme licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2022, a fim
de que o mesmo seja homologado. Informamos que o referido processo passou por todos os estágios
exigidos pela legislação vigente e de acordo com o ocorrido na sessão pública para julgamento da (s)
proposta (s), no resultado da licitação e após autorização da Unidade Requisitante, opinamos pela (s)
pessoa (s) jurídica (s) relacionada abaixo com os respectivos valores para futuros contratos:
Empresa – Razão Social

Lote (s)

Valor

MARCIANO DE SOUZA -ME, CNPJ nº
26308170000121

01 a 04, 08 e 15

R$ 1.144.969,25

CENTRAL DAS CARNES COMERCIO EIRELI,
CNPJ n º 10987560000135

09 e 11

R$ 355.050,00

GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº
41511926000129

05, 06, 07 e 13

R$ 531.380,20

MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA, CNPJ nº
24646805000175

10

R$ 54.700,00

Prefeitura Municipal de Planalto/BA, 01 de junho de 2022.

Natanna Soares Ferreira Costa
Pregoeira

Adiney da Silva Soares
Membro Equipe de Apoio

HOMOLOGO,

Ruy dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Cloves Alves Andrade
Prefeito Municipal
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