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AVISO DE JULGAMENTO DE
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

O município de Arataca por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, faz saber
aos interessados do certame em epígrafe, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
PÚBLICA, COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS, que,
após transcorrido os prazos legais e obedecidas todas as formalidades, a CPL informa o resultado da
fase de habilitação, declarando HABILITADA a empresa ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E
LOCADORA EIRELI, e pela INABILITAÇÃO das empresas RN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
ECOMASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA e RBR EMPREENDIMENTOS LTDA, ao tempo em que
convoca os interessados para cumprir o prazo de recursos observando-se o disposto no art. 109 da Lei
8.666/93 e o item 12 do edital. Passando a fase da interposição dos recursos será convocada a (s)
empresa (s) habilitadas para abertura dos envelopes. Informa ainda que o inteiro teor da resposta do
Recurso Administrativo encontra-se disponível na Divisão de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal.
Arataca, 31 de maio de 2021.

Glauber Sousa dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021
O município de Arataca - BA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados o resultado
da licitação abaixo especificada:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
DATA DE ABERTURA: 08 de abril de 2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 04 de maio de 2021

Empresa(s) vencedora(s):
N A R COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E MAGAZINE EIRELI
CNPJ: 15.667.805/0001-60
Lote: 01 e 05
SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.872.718/0001-66
Lote: 02
MARABERTO ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12 523.159/0001-70
Lote: 03
MAGEE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 21.542.291/0001-75
Lote: 04 e 07
SHALOM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.081.263/0001-30
Lote: 06
Arataca-BA, 04 de maio de 2021
SILVIA MARA MENEZES BORGES
Pregoeira Oficial
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021

O Prefeitao Municipal de Arataca, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93 com suas
modificações posteriores, à vista do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021,
considerando a legalidade dos atos praticados, resolve homologar a presente Licitação
nestes termos:
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
EMPRESAS VENCEDORAS:
N A R COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E
MAGAZINE EIRELI
CNPJ: 15.667.805/0001-60
Lote: 01 e 05
SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.872.718/0001-66
Lote: 02
MARABERTO ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12 523.159/0001-70
Lote: 03
MAGEE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 21.542.291/0001-75
Lote: 04 e 07
SHALOM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.081.263/0001-30
Lote: 06
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Arataca-BA, 04 de maio de 2021.

Fernando Mansur Gonzaga
Prefeito Municipal de Arataca
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021
A Pregoeira oficial do Município de Arataca, no uso de suas atribuições legais, à vista dos autos do
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2021 relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, cujo objeto é
a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

CONSIDERANDO os atos realizados na sessão de abertura no processo licitatório em epígrafe em
08/04/2021, devidamente registrados em ata;
CONSIDERANDO que no ato da sessão foi realizada análise dos valores apresentados pelas
empresas vencedoras junto aos preços referenciais incluídos no processo administrativo;
CONSIDERANDO que a proposta final apresentada pelas empresas vencedoras contém preços
abaixo dos valores referenciais atualizados, o que permite o aceite dos mesmos;
CONSIDERANDO a competência conferida à pregoeira para adjudicar o objeto dos pregões
presenciais à(s) empresa(s) vencedora(s), desde que não haja interposição de recurso.
ADJUDICO o objeto do certame às empresas vencedoras:
N A R COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E MAGAZINE EIRELI
CNPJ: 15.667.805/0001-60
Lote: 01 e 05
SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 03.872.718/0001-66
Lote: 02
MARABERTO ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 12 523.159/0001-70
Lote: 03
MAGEE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 21.542.291/0001-75
Lote: 04 e 07
SHALOM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.081.263/0001-30
Lote: 06
Arataca-BA, 03 de maio de 2021.

SILVIA MARA MENEZES BORGES
Pregoeira Oficial
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, o município de ARATACA, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizada na Praça João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro, Arataca- Bahia, CEP 45.695-000, Sala
de Reuniões do Departamento de Licitação, ARATACA-Bahia, neste ato representada pela Pregoeira
Oficial, Srª Sílvia Mara Menezes Borges, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 225/2021 de 25 de Março de 2021 e as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2021, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, publicada no DOM nº 2422, do dia 26 de março de 2021, e Jornal A Tarde, página B6, transcurso o
prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo citadas,
doravante denominada(s) Fornecedor(es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2021, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), conforme tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: N A R COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E
MAGAZINE EIRELI Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 15.667.805/0001-60,
localizada no endereço, Rua Alzira Paim, nº 84, bairro Pontalzinho, CEP: 45.600-085, cidade Itabuna –
BA, telefone ............, neste ato representada pelo Sr. Nilton Ramos de Almeida Filho, inscrito no CPF
nº 980.953.405-10, portador do RG nº 07.873.018-09, residente e domiciliado Rua José R. Viana, nº
901, Bairro Góes Calmon, cidade Itabuna - BA CEP 45.600-355, telefone............

LOTE 01-- PRODUTO NÃO PERECÍVEL
ITEM

1.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
AÇÚCAR CRISTAL. Obtido da cana de
açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios
e sabor doce. com teor de sacarose
mínimo de 99,3%p/p, admitindo umidade
máxima de 0,3%p/p. sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais.
validade mínima de 23 meses a contar da
data de entrega e suas condições deverão
estar de acordo com a nta-52/53.

UNID

KG

QTE

5000

MARCA

AGROVA
LE

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000

V.
UNIT

R$
3,00

V. TOTAL

R$
15.000,00
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2.

3.

4.

5.

ARROZ PARBOILIZADO longo fino polido
tipo 1, sem glúten , contendo no mínimo
de 90% de grãos inteiros com no máximo
de 14% de umidade e com valor
nutricional na porção de 50g contendo no
mínimo de 37g de carboidratos, 4g de
proteínas e 0 de gorduras totais. Com
rendimento após o cozimento de no
mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da
cocção, devendo também apresentar
coloração branca, grãos íntegros e soltos
após cozimento. Isento de matéria terrosa
de parasitos e de detritos embalagem com
01 kg. Data de fabricação e prazo de
validade. Prazo de validade mínimo 12
meses a contar a partir da data de entrega.
ARROZ BRANCO, polido, tipo 02,
embalagem contendo 1kg, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade. Prazo de validade mínimo 12
meses a contar a partir da data de entrega
BISCOITO ROSQUINHA sabores diversos,
pacotes de 400g. O biscoito deverá ser
fabricadas a partir de matérias primas sãs
e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço
(O produto deve ser cotado por KG e a
entrega em embalagem primaria em
pacotes impermeáveis lacrados com peso
líquido de 400gr a tendo dupla embalagem
e em embalagem secundária de caixa de
papelão. Referente a 04 kg cada
caixaPrazo de validade mínimo 12 meses a
contar a partir da data de entrega)
BISCOITO SABOR LEITE SEM RECHEIO,
com os seguintes ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico
(vit. B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos bicarbonato de
amônio e bicarbonato de sódio,
acidulantes ácido láctico e aromatizante.
Valor nutricional na porção de 100g: 10g
de proteína, 72g de carboidratos e 12,5g

KG

5000

CAMIL

R$
4,40

R$
22.000,00

KG

3.000

POP

R$
3,90

R$
11.700,00

KG

2.500

MARILA
N

R$
9,80

R$
24.500,00

KG

2.000

LIANE

R$
9,80

R$
19.600,00
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6.

7.

de gorduras totais. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço.
(O produto deve ser cotado por KG e a
entrega em embalagem primaria em
pacotes impermeáveis lacrados com peso
líquido de 400gr a tendo dupla embalagem
e em embalagem secundária de caixa de
papelão. Caixa contendo 8 kg. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.)
BISCOITO, TIPO MAIZENA. Embalagem
dupla, contendo no mínimo 400g,
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido. O biscoito deverá ser fabricada a
partir de matérias primas sãs e limpa,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação, serão
rejeitados
biscoitos
mal
cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço.(O produto deve ser cotado
por KG e a entrega em embalagem
primaria em pacotes impermeáveis
lacrados com peso líquido de 400gr a
tendo dupla embalagem e em embalagem
secundária de caixa de papelão. Caixa
contendo 8 kg Prazo de validade mínimo
12 meses a contar a partir da data de
entrega.)
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM
CRACKER. Ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico (vit.
B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
açúcar invertido, sal refinado, extrato de
malte, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos bicarbonato de sódio,
amido de milho. Valor nutricional na
porção de 100g: mínimo 70g de
carboidrato, 10g de proteína e 12,5g
gorduras totais. O biscoito deverá ser
fabricadas a partir de matérias primas sãs

KG

3.000

MARILA
N

R$
9,80

R$
29.400,00

KG

5.000

LIANE

R$
9,80

R$
49.000,00
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e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço (O produto deve
ser cotado por KG e a entrega em
embalagem primaria em pacotes
impermeáveis lacrados com peso líquido
de 400gr a tendo dupla embalagem e em
embalagem secundária de caixa de
papelão. Caixa contendo 8 kg Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.).
8. BISCOITO INDIVIDUAL pacotes entre 140 e
162g cada embalagem individual.Farinha
de trigo fortificada com ferro, ácido fólico,
gordura vegetal, açúcar, farelo de trigo,
creme de milho, sal, açúcar invertido,
extrato de malte, fermentos químicos,
bicarbonato de amônio, bicarbonato
sódio,
acidulante
ácido
láctico,
melhorador de farinha, protease. CONTÉM
GLÚTEN. (O produto deve ser cotado por
KG e a entrega em caixa com 5.832gr,
contendo pacotes individuais cujo peso
varia entre 140 e 162 kg)
9. CHOCOLATE EM PÓ – mistura em pó para
o preparo de achocolatado, enriquecido
com vitaminas e minerais. O produto deve
estar com suas características de cor,
sabor, cheiro, preservadas, deve ser
formulado a partir de matérias-primas
selecionadas. (O produto deve ser cotado
Kg e entregue em pacotes atóxicos,
hermeticamente selados, com peso
líquido de 1kg cada. Prazo de validade
mínimo: 12 meses a contar a partir da data
de entrega.)
10. CAFÉ EM PÓ torrado e moído,com
tolerância de 1% de impurezas como
cascas, paus, etc, com ausência de larvas,
parasitos e substâncias estranhas.
Umidade máxima de 6% p/p e resíduo
mineral fixo de 5% p/p , cafeína mínima
de 0,7% p/p (O produto deve ser cotado Kg
e entregue em fardo de 5 kg contendo 20
pacotes tipo almofada de 250g cada)

KG

2.000

BAUDUC
O

R$
9,80

R$
19.600,00

KG

4.000

ITALAC

R$
9,30

R$
37.200,00

KG

1000

3
CORACO
ES

R$
10,76

R$
10.760,00
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11. FEIJÃO, CARIOQUINHA, tipo 1, limpo, de
1.ª qualidade, extra, constituído de no
mínimo 95% de grãos na cor característica
a variedade correspondente, de tamanho
e formatos naturais, maduros, secos.
Embalagem
contendo
01kg,
com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
12. FEIJÃO FRADINHO- Embalagem de 1 Kgem
pacote de película de polietileno (PE+PE)
laminado transparente, 370 x 260 mm;
espessura 0,06 mm com impressão,
atóxico. Validade a partir 6 meses da data
de fabricação em condições adequadas de
armazenamento.
13. FUBÁ - Farinha de milho, fubá fina, sem
sal, enriquecida com ferro e ácido fólico.
Isento de glúten. Embalagem de 500g em
plástico ou papel isenta de sujidades e
impurezas. (O produto deve ser cotado em
Kg e entregue em fardo contendo 20
embalagens de 500g em plástico ou papel
isenta de sujidades e impurezas. )
14. LEITE, EM PÓ INTEGRAL, leite em pó
integral instantâneo. Enriquecido com no
mínimo 10 vitaminas e minerais, ferro,
iodo e zinco. Produto desidratado
constituído por leite em pó integral. O
produto poderá ser adicionado de lecitina
de soja. Características físico-químicas
centesimais mínima: valor energético 490
kcal, proteína 26g, gorduras totais 26g,
gorduras saturadas 16g, sódio 320g, cálcio
890mg, no mínimo 10 vitaminas sendo
vitamina “a” 710mcg, vitamina “D”
5,9mcg, biotina 36mcg, vitamina “pp”
19mg, ácido fólico 284mcg e minerais
sendo ferro 17mg, iodo 156mcg e zinco
8,1mcg. (O produto deve ser cotado em Kg
e entregue em saco de 400g em polietileno
metalizado flexível, atóxico e resistente.
Fechado hermeticamente de maneira a
garantir a qualidade do produto durante
todo o seu prazo de validade. Rotulado de
acordo com a legislação e reembalado em
caixa de papelão reforçada, fechada com
fita adesiva e com capacidade para até
10kg. A validade do produto deve ser de
no mínimo 12 meses após a data de

KG

2.220

VIDA

R$
6,99

R$
15.517,80

KG

1.100

KICALDO

R$
7,09

R$
7.799,00

KG

2.000

SINHA

R$
5,20

R$
10.400,00

KG

6000

PIRACAN
JUBA

R$
12,50

R$
75.000,00
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fabricação que deve estar claramente
impressa na embalagem primária.)
15. MACARRÃO,
TIPO
PARAFUSO.
Ingredientes básicos: sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina b9) e corantes naturais (urucum
e cúrcuma). Valor máximo de hidrato de
carbono 60g/porção de 80g. (O produto
deve ser cotado em KG e entregue em
fardo contendo 20 embalagens de 500g
cada com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade)
16. MARGARINA COM SAL, a base de: óleos
vegetais líquidos e hidrogenados / água /
sal / leite em pó reconstituído / vit. a (15
000 ui/kg) / beta caroteno, aroma de
manteiga idêntico ao natural / corante
natural de urucum / cúrcuma, embalado
em potes plásticos, fechados, e
proveniente de estabelecimento sob
inspeção oficial. (O produto deve ser
cotado em Kg e entregue em caixa com 12
embalagens de 500g.)
17. ÓLEO DE SOJA, TIPO 1 - 900ml produto
derivado de soja comestível, e refinado,
embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade. (O produto deve ser cotado em
Litro e entregue em fardo com 20
embalagens de 900ml)
18. PROTEÍNA, DE SOJA TEXTURIZADA, sabor
natural carne branca ou isenta de gordura
saturada e trans. (O produto deve ser
cotado em Kg e entregue em caixa de 08kg
contendo 20 embalagens de 400g, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso
líquido. )
19. MILHO BRANCO MUGUNZÁ, TIPO 1, de
primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidades, parasitas e
larvas. Admitindo umidade máxima de
14% por peso, acondicionado em saco
plástico transparente, atóxico com
validade mínima de 4 meses a contar da
data da entrega. Produto sujeito à
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos

KG

5.000

ADRIA

R$
5,10

R$
25.500,00

KG

500

VIGOR

R$
7,10

R$
3.550,00

LITR
O

700

LIZA

R$
7,16

R$
5.012,00

KG

2000

SORA

R$
8,99

R$
17.980,00

KG

2000

YOKI

R$
6,00

R$
12.000,00
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determinados pela ANVISA. (O produto
deve ser cotado em KG e entregue em
fardo contendo 20 embalagens de 500 g
cada)
20. SAL REFINADO IODADO. Com no mínimo
96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo,
acondicionado em saco de polietileno
resistente e vedado, com validade mínima
de 10 meses a contar da data da entrega.
Embalagem de 1kg.

KG

400

LEBRE

R$
1,20

R$
480,00

R$
411.998,80

TOTAL
LOTE 05 - PANIFICADORA

ITEM
1.
2.

3.

4.

5.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
BOLO SABORES DIVERSOS assadeira com 3.5
kg equivalente a 60 pedaços de 50 g cada (O
produto deve ser cotado em Kg)
BROA DE MILHO, 40g(O produto deve ser
cotado em Kg e entregue em embalagens
plásticas (BOPP) individual e reembalado em
caixa de papelão rotulada e lacrada,
contendo 100 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, lote,data de fabricação e prazo
de validade de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA - 89.40.00.00042763-2).
PÃO DE COCO,50g. (O produto deve ser
cotado em Kg e entregue em embalagens
plásticas (BOPP) individual e reembalado em
caixa de papelão rotulada e lacrada,
contendo 100 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, lote, data de fabricação e prazo
de validade de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA - 89.40.00.00042763-2).
PÃO DE FAROFA, 50g, (O produto deve ser
cotado em Kg e entregue em embalagens
plásticas (BOPP) individual e reembalado em
caixa de papelão rotulada e lacrada,
contendo 100 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, lote,data de fabricação e prazo
de validade de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA - 89.40.00.00042763-2).
PÃO DE FORMA (O produto deve ser cotado
em Kg e entregue em pacote de 400g)

UNID
KG

QTE
300

MARCA
PANIFICADORA
MESSIAS

V. UNIT
R$ 28,00

V. TOTAL
R$ 8.400,00

R$
27.000,00
R$ 9,00
KG

3.000

PANIFICADORA
MESSIAS

R$
45.000,00
R$ 9,00
KG

5.000

KG

2.500

KG

500

PANIFICADORA
MESSIAS

R$ 9,00

R$
22.500,00

R$ 9,20

R$ 4.600,00

PANIFICADORA
MESSIAS

ITALAC
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6.

PÃO DE GOIABADA, 50g.(O produto deve ser
cotado em Kg e entregue em embalagens
plásticas (BOPP) individual e reembalado em
caixa de papelão rotulada e lacrada,
contendo 100 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, lote,data de fabricação e prazo
de validade de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA - 89.40.00.00042763-2).
PÃO DE SAL, DOCE E MILHO, 50g (O produto
deve ser cotado em Kg e entregue em
embalagens plásticas (BOPP) individual e
reembalado em caixa de papelão rotulada e
lacrada, contendo 100 unidades, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, lote,data de fabricação e prazo
de validade de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA - 89.40.00.00042763-2).
PÃOZINHO DE QUEIJO 50g (O produto deve
ser cotado em Kg e entregue em embalagens
plásticas (BOPP) individual e reembalado em
caixa de papelão rotulada e lacrada,
contendo 100 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, lote, data de fabricação e prazo
de validade de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA.

7.

8.

KG

KG

KG

PANIFICADORA
MESSIAS

R$ 9,00

R$
45.000,00

PANIFICADORA
MESSIAS

R$ 9.00

R$
31.500,00

PANIFICADORA
MESSIAS

R$ 9,00

R$ 9.000,00

5.000

3.500

1.000

R$
193.000,00

TOTAL

NOME DA EMPRESA: SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF Nº 03.872.718/0001-66, localizada no endereço, Rua Adolpho Xavier Gomes, nº 493ª, bairro Ivan
Moura, cidade Eunápolis – BA, telefone (73) 3261-7121, neste ato representada pelo Sr. Layo Silveira
Coswosk Malva, inscrito no CPF nº 025.425.855-71, portador do RG nº 1155141636– SSP /BA, residente e
domiciliado Turmalina, nº 22, Bairro Santa Isabel, cidade Eunápolis - BA CEP 45.828-555, telefone............

LOTE 02 - PRODUTO NÃO PERECIVEL
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100%
só
stevia.
Ingredientes:
água,
Edulcorantes Naturais Glicosídeos de
Steviol, conservantes: benzoato de sódio
1. e 5 unidades 8,95 44,75 15 sorbato de
potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem
aspartame, sem ciclamato, sem sacarina,
sem acesulfame-k. (O produto deve ser
cotado em Litro e entregue em unidades

UNID

LITRO

QTE

MARCA
LINEA

V. UNIT
R$
190,00

V. TOTAL
R$ 3.800,00

20
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de 100 ml cada. Prazo de validade
mínimo 2 anos a contar a partir da data
de entrega.
2. CARNE
BOVINA
SALGADA,
CHARQUEADA, A carne deve apresentarse com aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e qualquer
substância contaminantes que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração,
de acordo com a legislação sanitária e
ministério de agricultura.(O produto
deve ser cotado em Kg e a entrega em
embalagem de 5kgcontendo o SIF, nome
e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de
registro no órgão oficial, endereço de
fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento)
3. COLORÍFICO alimentício, a base de
urucum, cor alaranjada, acondicionado
em pacote com 100g.
4. COMINHO em pó. Embalagem Com
mínimo 50g e máximo 60g
5. CREME DE LEITE, UHT (O produto deve
ser cotado Embalagem com 200g.
6. ERVILHAS EM LATA- produto preparado
com
as
ervilhas
previamente
debulhadas, envazadas praticamente
cruas, reidratadas ou pré-cozidas
imersas ou não em líquido de cobertura
apropriada submetida a processo
tecnológico adequado antes ou depois
de hermeticamente fechados, os
recipientes utilizados a fim de evitar a
sua alteração.
(O produto deve ser cotado em Kg e
entregue em caixas com 6 latas de 3kg
cada contendo identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade.
Cobertura apropriada submetida a
processo tecnológico adequado antes ou
depois de hermeticamente fechados, os
recipientes utilizados a fim de evitar a
sua alteração.)
7. ERVILHAS EM SACHÊ produto preparado
com
as
ervilhas
previamente
debulhadas, envazadas praticamente

KG

3.000

UNID

2000

UNID

2000

KG

100

KG

700

KG

MANA

R$ 37,50

R$
112.500,00

MARATÁ

R$ 0,63

R$ 1.260,00

TIA DRICA

R$ 1,11

R$ 2.220,00

ITALAC

R$ 14,58

R$ 1.458,00

SÓFRUTA

R$ 10,00

R$ 7.000,00

300
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8.

9.

10.

11.

cruas, reidratadas ou pré-cozidas
imersas ou não em líquido de cobertura
apropriada submetida a processo
tecnológico adequado antes ou depois
de hermeticamente fechados, os
recipientes utilizados a fim de evitar a
sua alteração.
(O produto deve ser cotado em Kg e
entregue em caixa com saches de 200g
com Identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.)
EXTRATO
DE
TOMATE
simples
concentrado com no mínimo 1% de
carboidrato e 5% de sódio por porção,
deverá ser preparado com frutos
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e
sementes. o produto deverá estar isento
de fermentações e não indicar
processamento defeituoso.
(O produto deve ser cotado em Kg e
entregue em caixas com 12 embalagens
de 850g cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de
validade.)
EXTRATO
DE
TOMATE
simples
concentrado com no mínimo 1% de
carboidrato e 5% de sódio por porção,
deverá ser preparado com frutos
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e
sementes. O produto deverá estar isento
de fermentações e não indicar
processamento defeituoso. (O produto
deve ser cotado em Kg e entregue em
caixas com 24 embalagens de 340g cada,
contendo identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade
embalagem de 340g. Identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de
validade.
FARINHA DE MANDIOCA farinha de
mandioca tipo 1, embalagem, contendo
01 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido. o produto deverá ter
registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO,
enriquecida com ferro e ácido fólico
isenta de gordura trans. Embalagem de
plástico de 1kg isenta de sujidades, com

FUGINI

R$ 10,28

R$ 3.084,00

KG

1000

ELEFANTE

R$ 6,74

R$ 6.740,00

KG

400

BONARE

R$ 4,31

R$ 1.724,00

KG

200

COCEAL

R$ 2,85
R$ 570,00

KG

150
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

prazo de validade, identificação do
produto, marca do fabricante e carimbo
oficial (SIF). (O produto deve ser cotado
em Kg e entregue em fardo de 10kg)
FARINHA LÁCTEA PACOTE Sabor natural
ingredientes:
farinha
de
trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, vitaminas, minerais, sal, e
aromatizantes, contendo glúten. Valor
nutricional em 35 gramas mínimo de 24
gramas de carboidratos 4 g. de proteína
e 2,5 g. de lipídio.
(O produto deve ser cotado em Kg e
entregue em caixa contendo 12
embalagens de 400g cada)
LEITE DE COCO PRONTO para Beber 200
ml pode ser consumido puro ou
adoçado. Também pode ser utilizado em
diversas receitas quentes ou frias. Fica
uma delícia misturar no café, chocolate
ou chá. Ingredientes: água, leite de coco,
aroma idêntico ao natural de leite,
celulose micro cristalina, goma xantana,
ácido cítrico e sorbato de potássio. 100%
vegano, sem adição de açúcar, sem
glúten e sem soja. Alimento à base de
leite de coco. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega
LEITE de vaca liquido integral,
pasteurizado, longa vida, rico em cálcio,
sem soro e sem amido acondicionado em
embalagem tetra pak contendo 01 L.
LINGÜIÇA CALABRESA com registro no
SIF-ou SISP com aspecto característico,
cor própria sem manchas pardacentas ou
esverdeadas, odor e sabor próprio (O
produto deve ser cotado em Kg e
entregue em caixa com 6 fardos de
2,500kg com 15 kg)
MASSA PARA BOLO pronto, peso liquido
400 g. (O produto deve ser cotado em Kg
e entregue em caixa contendo 12
embalagens de 400g cada)
MILHO VERDE LATÃO milho verde em
conserva. simples, grãos inteiros com
tamanho e forma regulares, sem aditivos
químicos, conservadas em água e sal,
livre de fermentação, aparência grãos
inteiros, não esmagados, cor, cheiro e
sabor próprios. (O produto deve ser

KG

50

UNID

1000

BRANDINNI

R$ 4,65

R$ 697,50

MARATÁ

R$ 12,00

R$ 600,00

COPRA

R$ 2.800,00
R$ 2,80

LT

10000

KG

1.500

KG

KG

MUCURI

R$ 4,47

R$ 44.700,00

NATURAVES

R$ 16,50

R$24.750,00

VILMA

R$ 7,00

R$ 1.400,00

SOFRUTA

R$ 11,11

R$ 11.110,00

200

1000
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cotado em Kg e entregue em caixa
contendo 06 latas de 3kg cada, de folha
de flandres com verniz. Validade de no
mínimo 12 meses)
18. MILHO VERDE SACHE milho verde em
conserva. simples, grãos inteiros com
tamanho e forma regulares, sem aditivos
químicos, conservadas em água e sal,
livre de fermentação, aparência grãos
inteiros, não esmagados, cor, cheiro e
sabor próprios. Validade de no mínimo
12 meses. (O produto deve ser cotado
em Kg e entregue em caixa contendo 24
embalagens sache de 300g cada, de folha
de flandres com verniz )
19. OVOS, classe A, branco, ausente de
sujidades,
parasitas/rachaduras,
embalados em material resistente,
fungos
e
substâncias
tóxicas,
acondicionado
em
embalagem
apropriada. (O produto deve ser cotado
em dúzia e entregue em cartela com 2,5
dúzias, prazo mínimo de validade de 15
dias
do
seu
acondicionamento,
embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade.)
20. SARDINHA EM LATA. (O produto deve ser
cotado em Kg e entregue em caixa
contendo 50 latas de 130g cada)
21. VINAGRE DE VINHO. Resultante da
fermentação acética do vinho, isento de
corantes artificiais, ácidos orgânicos e
minerais estranhos. Livre de sujidades,
material terroso, detritos de animais e
vegetais. com validade mínima 10 meses
a contar da data da entrega. (O produto
deve ser cotado em Litro e entregue em
frasco plástico de 500ml com tampa
inviolável hermeticamente fechado.)

KG

500

FUGINI

R$ 11,11

R$ 5.555,00

DZ

1.000

M.S

R$ 8,00

R$ 8.000,00

R$ 14.500,00

500

ROBINSON
CRUSOÉ

R$ 29,00

KG

LITRO

200

CASTELO

R$ 2,63

R$ 526,00

R$
254.994,50

TOTAL

NOME DA EMPRESA: MARABERTO ALIMENTOS LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
Nº 12 523.159/0001-70, localizada no endereço, Av. Monte Castelo, Nº 726 A, bairro Santa Lúcia, EUNÁPOLIS
– BA, telefone (73) 3261-4423, neste ato representada pelo Sr. Osmar Souza Silveira, inscrito no CPF nº
192.013.035-72, portador do RG nº 0871222515– SSP/BA, residente e domiciliado na Rua São Domingos, Bairro
Santa Lúcia, Nº 685, Eunápolis- BA CEP 45.822-071 telefone............
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LOTE 03-PRODUTOS PERECÍVEIS
ITEM

1.

2.

3.

4.

5.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ABACAXI, fruto de tamanho médio, limpo, de
primeira e acondicionado de forma a evitar
danos físicos, íntegros, de vez (por
amadurecer),
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca. Podendo
ser orgânico. Unidade contendo cerca de 1,0
a 1,5 kg.
ALHO, bulbo de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico. Sacos (O
produto deve ser cotado em Kg e a entrega
em Sacos de nylon, contendo 10 a 50 kg)
BATATA INGLESA, tubérculo no estado in
natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade,
lavado ou escovado, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
(O produto deve ser cotado em Kg e a entrega
em Sacos de nylon, contendo 10 a 50 kg)
BETERRABA, tubérculo no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado
ou escovado, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
(O produto deve ser cotado em Kg e a entrega
em Sacos de nylon, contendo 10 a 50 kg)
CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico. (O produto

UNID

QTE

MARCA

V. UNIT

V. TOTAL

600

IN NATURA
MARABERTO

R$ 5,44

UND

KG

200

LA CAMPINA

R$22.78

R$4.556,00

KG

300

IN NATURA
MARABERTO

R$ 5,15

R$ 1.545,00

KG

200

IN NATURA
MARABERTO

R$ 4,85

R$ 970,00

KG

2.500
IN NATURA
MARABERTO

R$ 4,55

R$
11.375,00
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deve ser cotado em Kg e a entrega em Sacos
de nylon, contendo 10 a 50 kg)
6. CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de
tamanho médio no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade,
escovada, coloração uniforme; isentas de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. (O produto deve ser cotado em Kg e
a entrega em Sacos de nylon, contendo 10 a
50 kg)
7. CHUCHU, com características íntegras e de
primeira qualidade isentos de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica. Podendo ser orgânico. (O
produto deve ser cotado em kg e a entrega em
sacos de nylon, contendo 20kg)
8. MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da espécie,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica podendo ser orgânico. (O
produto deve ser cotado em Kg e a entrega
em caixa de papelão contendo 40 unidades,
sendo 0,130 a 0,150 g a unidade)
9. MELÃO, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da espécie,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica podendo ser orgânico. (O
produto deve ser cotado em kg e a entrega em
caixas de papelão contendo 20 unidades)

KG

2.000

IN NATURA
MARABERTO

R$ 4,55

R$ 9.100,00

KG

200

IN NATURA
MARABERTO

R$ 3,71

R$ 742,00

UND

60.000

PRIME

R$
312.000,00
R$ 5,20

IN NATURA
MARABERTO

UND

R$ 8,91

300
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10. PIMENTÃO, fruto fresco de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade; verde, limpo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
(O produto deve ser cotado em Kg e a entrega
em sacos de nylon, contendo 10 kg.)
11. REPOLHO com características íntegras e de
primeira qualidade; limpo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica podendo ser
orgânico. (O produto deve ser cotado em Kg e
a entrega em sacos de nylon, contendo 10kg.)
12. TOMATE, fruto fresco de tamanho médio,
com características íntegras, apresentando-se
mesclado (maduro e de vez) e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos es10tranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
(O produto deve ser cotado em kg e a entrega
em Sacos plásticos contendo 20 kg)

KG

KG

KG

500

500

800

IN NATURA
MARABERTO

R$6,24

R$ 3.120,00

IN NATURA
MARABERTO

R$ 3,07

R$ 1.535,00

R$5,15

R$ 4.120,00

IN NATURA
MARABERTO

355.000,00
TOTAL

NOME DA EMPRESA: MAGEE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF Nº 21.542.291/0001-75, localizada no endereço, Rua Adolfo Maron, nº 117, Sala 203, bairro Centro,
Cep: 45.600-060, cidade Itabuna – BA, telefone (73) 99812-7037, neste ato representada pela Srª. Ana Geisa
Cosa Santana Santos, inscrita no CPF nº 051.585.255-44, portadora do RG nº 12.861.578-60– SSP /BA,
residente e domiciliado na Rua Carlos Teixeira Barreto, nº 300, Bairro São Caetano, cidade Itabuna - BA CEP
45.607-095, telefone............

LOTE 04 - PRODUTOS PERECÍVEIS REFRIGERADOS
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ALMÔNDEGAS BOVINA com sabor caseiro,
1 cozida e congelada individualmente.
Levemente temperada com alho e cebola,

UNID
Kg

QTE

MARCA

V.
UNIT

V. TOTAL

200
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pesando de 15 á 19g cada. Deverá estar
dentro dos padrões estabelecidos pelo
regulamento de inspeção industrial e sanitária
de origem animal.(O produto deve ser cotado
em Kg e entregue em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, de
2kg. Rótulo com nome e endereço do
abatedouro, identificação do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo
para consumo, temperatura de estocagem,
armazenamento e conservação, peso líquido,
condições de armazenamento. Transportado
em carroceria fechada, isotérmica e
certificado de vistoria da autoridade sanitária
(artigo 453, paragrafo 4° do decreto estadual
n° 12.342/78).
2 CARNE
BOVINA
FRESCA
MÚSCULO
congelada, com temperatura de – 10 a –
25º.c, com no máximo 10% de gordura e 3%
de aponeurose, isenta de cartilagens e ossos,
manipulada em boas condições higiênicas
provenientes de animais em boas condições
de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. A
carne deve apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminantes que
possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, de acordo com a legislação
sanitária e ministério de agricultura, contendo
na embalagem o SIF nome e composição do
produto, lote, data de fabricação e validade,
número de registro no órgão oficial, endereço
de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento.(O produto deve ser cotado
em kg e a entrega em embalagem de 5kg.)
3 CARNE BOVINA MOÍDA, congelada, com
temperatura de – 10 a – 25º.c, com no
máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose,
isenta de cartilagens e ossos, manipulada em
boas condições higiênicas provenientes de
animais em boas condições de saúde,
abatidos sob inspeção veterinária. A carne
deve apresentar-se com aspecto própria, não
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante, que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração, de acordo com a

AURORA

KG

3.500

FRISA
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legislação sanitária e ministério de
agricultura, contendo na embalagem o SIF,
nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade (peso). (O produto deve ser
cotado em kg e a entrega em saco de
polietileno e/ou bandeja de isopor)
4 FÍGADO BOVINO víscera bovina congelada,
com registro de inspeção oficial com rótulo
indicando data de validade.
5 FILÉ DE MERLUZA CONGELADO, embalagem
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, sem espinha,
escamas e vísceras, deverá ser congelado.
(SIF/SIE).
6 FRANGO INTEIRO, (O produto deve ser
cotado em kg e a entrega em caixa com 18 kg)
7 PEITO DE FRANGO de primeira qualidade,
congelado, sem tempero. (O produto deve ser
cotado em KG e entregue em caixa com 18 kg
Embalagem em filme PVC transparente ou
translúcida, contendo 01 unidade de peito de
frango, a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e temperatura
de congelamento (SIF/SIE).

KG

FRISA

R$
10,95

FRISA

R$
17,05

4.500

KG

3.500

R$ 59.675,00

KG

3.500

VITALMAR

R$
27.89

R$ 97.615,00

KG

1000

GUJÃO

R$
8,51

R$ 8.510,00

COPACOL

R$
10,95

KG

4.500

R$49.275,00

R$
372.989,00

TOTAL
LOTE 07 - POLPA DE FRUTA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
POLPA DE FRUTA, sabores diversos, contendo
lista de ingredientes, data de fabricação,
1.
prazo de validade, documentos conforme
legislação da ANVISA

UNID
KG

QTE
4.500

MARCA

V. UNIT

GUTTI

R$ 4,77

V. TOTAL
R$
21.465,00
R$
21.465,00

TOTAL

NOME DA EMPRESA: SHALOM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 24.081.263/0001-30, localizada no endereço, Rua Atalaia, nº 26 B,
Vivendas, bairro Costa Azul, Cep: 45.820-970, cidade Eunápolis – BA, telefone (73) 99911-1961, neste ato
representada pelo Sr. Jaime Viana Braga, inscrita no CPF nº 221.146.885-34, portadora do RG nº
308146263– SSP /BA, residente e domiciliado na Rua Paulino Mendes Lima, nº 1871, Bairro Vivendas Costa
Azul, cidade Eunápolis - BA CEP 45.820-620, telefone............
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ITEM
1.
2.

3.

4.

LOTE 06 - PRODUTOS LÁCTEOS
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
UNID
QTE
GELATINA em pó: diversos sabores,
fonte de vitaminas sem adição de UNID
500
açúcares. Em embalagem de 1KG.
IOGURTE (sabores diversos) com polpa
de fruta natural e 100% de leite
integral. (O produto deve ser cotado LITRO 12.000
em Litro e entregue em saco de
polietileno individual de 120 ml.)
QUEIJO MUÇARELA FATIADO, não
devendo apresentar quaisquer lesões
KG
400
de origem física, mecânica ou biológica
SORVETE DE IOGURTE, diversos
sabores. (O produto deve ser cotado
KG
2.000
em Kg e entregue em embalagem de
90g)

MARCA

V. UNIT
R$ 62,46

V. TOTAL
R$
31.230,00

R$ 12,46

R$
149.520,00

R$ 61,60

R$
24.640,00

R$ 12,28

R$
24.560,00

SOL

TROPICAL

PIRACANJUBA

GUTI

R$
229.950,00

TOTAL

II - O pagamento à contratada será efetuado de acordo os valores apurados no mês, até o 15º dia do
mês
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio da Pregoeira
Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 225/2021, de 25/03/2021 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de
Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser
assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
produtos/materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para iniciar a
realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o
caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/202, SOB O
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da
licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.7. O Município de ARATACA não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada
a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado de acordo os valores apurados no mês, até o 15º dia do
mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente
atestada(s) pelo departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à
sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista
válidas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Lei nº 8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
6.1.1. Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
6.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
6.1.1.3. A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei
Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s)
de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78,
incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido.
6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao
Registro de Preços.
6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato
no Diário Oficial do Município.
8.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS (SRP)
8.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá à Pregoeira Oficial do
município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
ARATACA -Bahia, 04 de maio de 2021
Silvia Mara Menezes Borges – Pregoeira Oficial
(Órgão Gerenciador)

N A R COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E MAGAZINE EIRELI
Nilton Ramos de Almeida Filho
(Representante)

SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA
Layo Silveira Coswosk Malva
(Representante)

MAGEE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Ana Geisa Cosa Santana Santos
(Representante)

MARABERTO ALIMENTOS LTDA
Osmar Souza Silveira
(Representante)

SHALOM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA
Jaime Viana Braga
(Representante)

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000

Arataca-Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YQA3YPLQTUY614QPAWF9JQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

