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Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 058/2022

CONTRATO N° 058/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 067/2022; CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ITUBERÁ; CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE
RESULTADOS IBGR LTDA; CNPJ Nº 44.342.924/0001-41; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA JORNADA
PEDAGÓGICA/2022 DO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ-BAHIA; VALOR GLOBAL DO CONTRATO:
R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais); RECURSO: O dispêndio decorrente da presente
contratação enquadra-se no seguinte recurso provenientes do orçamento vigente:
ÓRGÃO/UNIDADE

PROJETO
ATIVIDADE

10 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
18 – FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO - FME

2.039 MANUTENÇÃO DO
ENSINO
FUNDAMENTAL;

ELEMENTO DE
DESPESA
33.90.39.00 – OUTROS
SERVIÇOS DE
TERCEIRO – PESSOA
JURÍDICA

FONTE DE
RECURSO
0001;
0004;
0019;

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias, a partir da data da sua
assinatura - Data da Assinatura: 01 de março de 2022 - REGES JONAS ARAGÃO SANTOS –
PREFEITO.
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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022
O MUNICIPIO DE ITUBERÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Cel. Barachisio Lisboa nº 97, Centro, Ituberá/Bahia, CEP 45435-000, inscrito no
CNPJ sob o nº 14.195.333/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr.° Reges Jonas Aragão Santos, CPF nº. 006.362.775-26, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO nº 002/2022, na forma
ELETRÔNICA, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DOM
de 25/01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 041/2022, EDITAL N.º
003/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa COMERCIAL DE
ALIMENTOS CORUJÃO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.051.324/0001-23,
seBdiada na Av. Nova Brasília, s/n, Centro Ituberá/BA, CEP 45435-000, neste ato
representada pelo(a) Sra. MARIA DAS DORES CRUZ DE ALMEIDA, nacionalidade
brasileira, portador da Carteira de Identidade nº 10.112.240-38, SSP/BA, e CPF nº
000.871.855-55, indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação
por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 428, de
06 de abril de 2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS –
MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE ITUBERÁ-BAHIA, conforme especificações descritas no termo de referência do
edital.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições
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ofertadas na proposta são as que seguem:
GÊN. ALIM. - SEC. EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - LOTE I - NÃO PEREC ÍVEIS
MARCA

UND.

QUANT.

VLR. UNIT.
(R$)

VLR. TOTAL
(R$)

SAFIRA

kg

14.000

3,56

49.840,00

RICO

UND.

400

2,46

984,00

3

ACHOCOLATADO INSTATANEO- em pó
instantâneo, de 1º qualidade, contendo,
principalmente, na sua base de ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó. Embalagem de
400 gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
MARATÁ
procedência,
informações
nutricionais,
número do lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 09 (nove) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

Pct

7.000

4,07

28.490,00

4

ADOÇANTE
DIETÉTICO
LÍQUIDO
–
Composição natural de 100 % stévia. O
produto deverá estar dentro das qualidades
mínimas regidas pelo Ministério da Saúde.
Embalagem: frasco com 60 ml, contendo
identificação do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 1 ano a partir
da data da entrega na unidade requisitada.

und

200

9,51

1.902,00

ITENS

1

2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AÇÚCAR CRISTAL - origem vegetal,
constituído fundamentalmente por sacarose
de cana-de-açúcar. Aspecto: sólido com
cristais bem definidos. Cor: branca. Odor e
sabor próprio do produto. Embalagem intacta
de 1 kg com identificação (rótulo) dos
ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 09 (seis) meses a contar
da data da entrega.
AÇAÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ (Cúrcuma)ingrediente: Açafrão-da-Terra em pó. Não
contém glutén. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante
e prazo de validade. Condimento em pó fino
homogêneo, elaborado a partir da cúrcuma,
sem sal, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isentam de sujidade e materiais
estranhos
acondicionado
em
saco
transparente,
atóxico,
resistente
hermeticamente vedado. Embalagem: 50g.

LINEA
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5

AMENDOIM CRU SECO – Produto de boa
qualidade, cru, inteiro, descascado e com pele,
isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem de 500 g. Validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega.

6

AMIDO DE MILHO - Cereal de preparo
variados, preparado a partir de um único
ingrediente: O amido. Não contém glutén.
Embalagem resistentes, com informações KIIMIMO
sobre o valor nutricional, peso de 200g. O
Prazo de validade mínimo de 9 (nove) meses
a contar a partir da data de entrega.

7

ARROZ BRANCO TIPO 1 – NÃO parbolizado,
polido, classe longo fino, constituída de grãos
inteiros, isento de sujidades e materiais
estranhos. Embalagem de 01 Kg, em sacos
plásticos transparentes atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. O produto deve estar de acordo
com a legislação vigente do Ministério da
Agricultura, pecuária e abastecimento
(MAPA)..
A embalagem unitária deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, lista
de ingredientes, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
A embalagem secundária deve ser fardo,
resistente, suportando o transporte sem
perder sua integridade, totalizando peso
líquido de 30 Kg. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 (doze)
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitada.

RICO

POP

pct

1.000

5,64

5.640,00

Pct

3.000

2,54

7.620,00

Kg

6.000

4,58

27.480,00
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8

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Longo
constituído de grãos inteiros, isento de
sujidades e materiais estranhos, embalagem
primária de 01 Kg em sacos plásticos
transparentes atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote e
data de validade, quantidade do produto. O
produto deve estar de acordo com a legislação
vigente, do Ministério da Agricultura,
pecuária
e
abastecimento
(MAPA).
A embalagem secundária deve ser fardo,
resistente, suportando o transporte sem
perder sua integridade, totalizando peso
líquido de 30 Kg. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 (doze)
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitada.

9

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - acidez
0,5%, embalagem de 500 ml de vidro, com
identificação (rótulo) dos ingredientes, valor
BORGES
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de entrega.

10

AVEIA EM FLOCOS FINOS - De primeira
qualidade, produto resultante da moagem de
grãos de aveia após limpeza e classificação,
isenta de sujidades, parasitas e larvas e em
perfeito
estado
de
conservação.
Acondicionado
em
sacos
plásticos,
transparente,
resistente,
atóxicos,
apropriados e fechados, contendo no máximo
de produtos. Embalagem de 170 g, contendo
dados de identificação e procedência,
informação nutricional sobre o produto,
número de lote, data de fabricação e data de
validade. Embalagem secundária em caixa de
papelão vedada e sem danos mecânicos. Será
rejeitada os flocos de aveia que apresente
odor
oxidado
e/
ou
de
mofo.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

POP

PADIM

Kg

10.000

4,41

44.100,00

und

200

20,48

4.096,00

Caixa

3.500

2,54

8.890,00
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BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER
– Elaborado com composição básica de
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico e outras substancias permitidas.
Aparência: massa bem assada, sem recheio,
sem cobertura, com cor, cheiro e sabor
próprios.
Não serão aceitos produtos
murchos. Embalagem dupla, contendo 400g.
Tipo 3 em 1. A embalagem primária deverá
SUPRAD
conter
externamente
os
dados
de
ELY
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
validade, data de fabricação, quantidade do
produto e número de registro. A embalagem
secundária deve ser em caixa de papelão
limpa, íntegra e resistente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

Pct

12.000

2,97

35.640,00

12

BISCOITO SEM LACTOSE SALGADO TIPO
CREAM CRACK- Tipo água e sal, Elaborado
com composição básica de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e outras
substancias permitidas. Aparência: massa
bem assada, sem recheio, sem cobertura, com
cor, cheiro e sabor próprios. Não serão
aceitos produtos murchos. Embalagem dupla,
contendo 400g. A embalagem secundária
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
data de fabricação, quantidade do produto e
número de registro.
O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

PCT

1.000

5,52

5.520,00

PCT

10.000

2,80

28.000,00

13

LIANE

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR
COCO - Embalagem de 400 gramas, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Produzido a partir
de matérias - prima sã e limpa, sem corante, GAMELE
isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
IRA
animais e vegetais. Aparência: massa bem
assada, sem recheio, sem cobertura, não serão
aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor
próprios. Validade: mínima de 09 (nove)
meses a contar da data de entrega.
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BISCOITO
DOCE,
TIPO
MAISENA
–
Tradicional, deverá ser fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa ou parasita e em perfeito
estado de conservação. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com
caracteres
organolépticos
anormais.
Elaborado com composição básica de farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
leite integral, açúcar, sal e outros
ingredientes, desde que mencionados e
permitidos
pela
legislação
vigente.
PETYAN
Aparência: massa bem assada, sem recheio,
sem cobertura, com cor, cheiro e sabor
próprios.
Embalagem dupla, contendo 400g. Tipo 3 em
1. A embalagem secundária deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência,
informações
nutricionais,
número do lote, data de validade, data de
fabricação, quantidade do produto e número
de registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 09 (nove) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

Pct

12.000

3,31

39.720,00

15

BISCOITO DE POVILHO SALGADOComposição: Polvilho, gordura vegetal
hidrogenada, sal, ovo em pó, soro de leite em
pó e farinha integral de soja. Não contém
glúten. Embalagem de 200gr.

QUALIT
Á

Pct

300

7,39

2.217,00

16

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR
COCO, SEM LACTOSE - Embalagem de 400
gramas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Produzido a partir de matérias prima sã e limpa, 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. Validade: mínima de 09 (nove)
meses a contar da data de entrega.

MICOS

Pct

500

3,82

1.910,00

17

CAFÉ EM PÓ - Embalagem de 250 gramas,
Café em pó homogêneo, torrado e moído, com
grãos selecionados, com selo de pureza ABIC.
Contendo os dados de identificação e CAFÉ DO
procedência, informações nutricionais sobre o VELHO
produto, número de lote, data de fabricação e
data de validade. O produto deverá
apresentar validade de 12 (doze) meses.

Pct

6.000

6,79

40.740,00
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CANELA EM CASCA- Canela da China em
hastes. Sem umidade, seco, embalagem em de
20 g contendo identificação do produto. Data
de fabricação e prazo de validade com
registro do Ministério da Saúde, obedecendo a
resolução 12/78 CNNPA. O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

RICO

UND

300

3,90

1.170,00

19

CACAU EM PÓ, SOLÚVEL SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCARES. Ingredientes: 100% cacau em pó.
Não pode conter traços de glúten. Valor
GAROTO
energético (Porção de 20g) 55 kcal = 232 kJ.
Proteínas: 5,0 g. Embalados em caixa de papel
com peso de 200g.

UND

200

17,84

3.568,00

20

CANELA EM PÓ- Canela da China em pó. Sem
umidade, seco, embalagem em tubo de 35 g
contendo identificação do produto. Data de
fabricação e prazo de validade com registro
do Ministério da Saúde, obedecendo a DACASA
resolução 12/78 CNNPA. O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

UND

300

3,31

993,00

21

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTILMulticereais para preparo de mingau,
preparado a partir de matérias prima sãs,
limpas,
enriquecido
com
vitaminas.
MAISEN
Embalagem resistentes, com informações
A
sobre o valor nutricional, Embalagem em
(CREMO
sachê com peso de 160g. Prazo de validade
GEMA)
mínimo de 9 (nove) meses a contar a partir da
data
de
entrega.
Obs: Na lista de ingredientes não conter
açúcar.

PCT

12.000

3,22

38.640,00

22

CONDIMENTO
LOURO
EM
FOLHAApresentação natural, matéria prima, louro
em folha, aspecto físico folha desidratada, sem
sal, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
isentam de sujidade e materiais estranhos.
Acondicionado em saco transparente, atóxico
e resistente hermeticamente vedado e com
CNPJ
da
empresa
que
embala.
Validade mínima de 07 (sete) meses a partir
da data do recebimento do produto.
Embalagem de 4g.

RICO

PCT

300

1,52

456,00

23

COMINHO EM PÓ- Produto alimentício à base
de cominho, 100% de cominho. Embalagem
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade maior que
seis meses. Embalagem de 60g.

RICO

Pct

2.000

1,01

2.020,00
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COCO RALADO- Coco ralado sem adição de
açúcar, em flocos finos, acondicionado em
embalagem atóxica, contendo 100g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos DUCOCO
ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.

PCT

1.200

4,24

5.088,00

25

COCO RALADO- Coco ralado sem adição de
açúcar, em flocos finos, acondicionado em
atóxica, contendo 1 kg, com identificação na
PRONTU
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
SOY
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

PCT

1.000

16,99

16.990,00

26

COLORÍFICO EM PÓ - fino, homogêneo,
elaborado a partir do urucum, fubá e óleos
vegetais, sem sal, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isentos de materiais
estranhos.
Embalagem de 100 gramas,
acondicionado primariamente em saco
plástico transparente atóxico, resistente e
hermeticamente vedado, com data de
fabricação, data de validade e número de lote.
Embalagem secundária de plástico resistente.
Prazo de validade mínimo de 09 (nove) meses
a partir da data do recebimento do produto.

RICO

Pct

2.000

0,84

1.680,00

27

CRAVO DA ÍNDIA -Especiaria, matéria-prima
cravo da índia, constituídos por botões
secos
e
limpos,
florais
sãos,
acondicionado em saco plástico íntegro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente.
Embalagem de 40g. O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

RICO

PCT

300

5,26

1.578,00
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FARINHA DE MILHO FLOCADA - Flocão (para
cuscuz) - Elaborada a partir do grão do milho
sem sal. Produto de coloração amarela, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com
ausência de umidade, isento de sujidade,
parasitas e larvas.
Embalagem de 500
gramas, acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico, limpos, não violados,
resistentes que garantam a integridade do GAMELE
produto, embalados secundariamente em
IRA
fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto, informações nutricionais e número
de registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

29

FARINHA DE MANDIOCA – torrada, de
primeira qualidade, seca, fina, branca;
composição centesimal: 82% de carboidratos
e 320 kcal. Embalagem com dados de
identificação do produto e prazo de validade.

30

31

32

PCT

20.000

1,69

33.800,00

PADIM

kg

4.000

4,41

17.640,00

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação: Tipo 1, enriquecida com ferro
e ácido fólico, 100% pura de excelente
qualidade, pó branco, fino e de fácil
escoamento, não devendo estar empedrado e BRANDI
isento de sujidades. Embalagem intacta de 1
NI
kg, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote
do produto. Validade mínima de 6 meses na
data da entrega.

Kg

2.000

4,58

9.160,00

FINNA

KG

3.000

3,94

11.820,00

DONA
BENTA

UND

350

2,63

920,50

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO Especificação: Tipo 1, enriquecida com ferro
e ácido fólico, 100% pura de excelente
qualidade, pó branco, fino e de fácil
escoamento, não devendo estar empedrado e
isento de sujidades. Embalagem intacta de 1
kg, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote
do produto. Validade mínima de 6 meses na
data da entrega.
FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Fermento para
bolo, embalagem de 100gr. Contendo
informações nutricionais do produto. Prazo
de Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.
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33

FERMENTO SECO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO
PARA PÃO – embalagem em sachê de 10
gramas. Cor creme claro, característico, cheiro
e sabor próprio. Fabricado com matériasprimas em perfeito estado sanitário, isentos
de matérias terrosas e detritos vegetais e
animais. Não deverá conter substâncias
estranhas à sua composição. Não deverá
possuir cheiro a mofo e sabor amargo.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.

DONA
BENTA

PCT

1.000

0,93

930,00

34

FEIJÃO CARIOQUINHA- Tipo 1, constituído de
grãos inteiros, limpos, novos e sadios. Isento
de matéria terrosa, pedras, de animais,
fungos, ou parasita, fragmentos estranhos,
umidade. Embalagem própria, atóxica, intacta,
transparentes. A embalagem deverá conter
DANDOR
externamente os dados de identificação,
A
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de validade, marca do fabricante
e peso. Prazo de validade de no mínimo 06
(seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Unidade de compra 1
kg.

kg

10.000

5,52

55.200,00

35

FEIJÃO FRADINHO: Tipo I, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos animais ou
vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados,
chochos, imaturos, manchados, chuvados,
mofados, carunchados e descoloridos que
prejudiquem sua aparência e qualidade,
preferencialmente produzido pela Agricultura
Familiar produção da última safra.
Embalagem de 1 Kg. Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

PADIM

Kg

7.000

6,96

48.720,00

36

FEIJÃO PRETO - Tipo 1, constituído de grãos
inteiros, limpos, novos e sadios. Isento de
matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasita,
fragmentos estranhos, umidade. Embalagem
própria, atóxica, intacta, transparentes. A
embalagem deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de lote, data
de validade, marca do fabricante e peso. Prazo
de validade de no mínimo 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. Unidade de compra 1 kg.

PADIM

KG

1.000

7,22

7.220,00
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37

FUBÁ DE MILHO – Extraído do milho, pó
amarelo FINO e de fácil escoamento produto
submetido a processo de maceração, secagem,
moagem, peneiração e laminação, com
procedência de grãos sãos, limpos, isentos de
impurezas, mofo ou bolores, odores e
estranhos. Embalagem de 500 gramas,
plástica, atóxica, resistente, incolor, termos
selada, contendo externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote,
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e informações
nutricionais. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses.

38

LEITE PÓ INTEGRAL –Ingrediente básico:
leite
em
pó
integral.
Não deve apresentar cor alaranjada ou
amarelo forte, manchas escuras ou
esverdeadas (mofo). Devendo ter boa
solubilidade. Embalagem de 200 gramas e
deve conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais,
número
de
lote, quantidade do produto, número do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA
e
carimbo
de DAMARE
inspeção do SIF.
Deverá atender as
especificações técnicas da portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de
origem animal limpos não violados,
resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo O
produto deverá apresentar validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

39

LEITE PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE
Ingredientes básicos: leite em pó integral. Não
deve apresentar cor alaranjada ou amarelo
forte, manchas escuras ou esverdeadas
(mofo). Embalagem de 300 gramas e deve
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA
e
carimbo
de
inspeção do SIF. Deverá atender as
especificações técnicas da portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de
origem animal limpos não violados,
resistentes, que garantam a integridade do

RICO

SUPRAS
OY

Pct

9.000

1,95

17.550,00

PCT

30.000

5,09

152.700,00

Pct

1.000

16,99

16.990,00
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produto até o momento do consumo O
produto deverá apresentar validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data de
entrega
na
unidade
requisitante.

40

LEITE DE COCO - Produto obtido do coco,
pasteurizado e homogeneizado. Aspecto de
emulsão liquida espessa, translúcida, de
coloração branco-leitosa, cheiro e sabor
próprio. Deve estar isento de sujidades,
parasitas, larvas e substâncias estranhas à sua
composição. Acondicionado em embalagem
de 500 ml. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto e informações nutricionais. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

PURO
SABOR

PCT

7.000

2,54

17.780,00

41

Grã de bico - Tipo 1, limpo de 1ª qualidade,
extra, constituído de mínimo 90% de grãos
na
cor
característica
a
variedade
correspondente, de tamanho e formatos
naturais, maduro, limpos e secos, sendo
permitido no máximo 2% de impurezas e
materiais
estranhos
e
livres
de
parasitas.Pacote de 500 gramas

RICO

PCT

500

4,41

2.205,00

42

Leite longa vida líquido integral pasteurizado,
longa vida. Embalagem 1l, Com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
DAMARE
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com normas e resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

LI

5.000

3,56

17.800,00

Pct

5.000

3,65

18.250,00

Pct

8.000

3,65

29.200,00

43

44

MACARRÃO DO TIPO AVE MARIA - Massa de
sêmola com ovos e demais substancias
permitida.. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente,
contendo 500 gramas, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor VILMA
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO – Massa de
sêmola com ovos e demais substancias
permitida. O produto deve ser isento de
corantes artificiais, sujidades, parasitas e BRANDI
NI
larvas. Embalagem de 500 gramas.
Acondicionada em embalagem primária de
saco plástico transparente atóxico com
respectivas informações nutricionais, data de
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fabricação, data de validade, número de lote e
registro. A embalagem secundaria em fardos
resistentes. Prazo de validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data do recebimento
do produto.

45

46

47

48

MACARRÃO TIPO ESPAQUETE- Massa de
sêmola com ovos e demais substancias
permitida.
Embalagem
de
500g.
Acondicionada em embalagem primária de
saco plástico transparente atóxico com
respectivas informações nutricionais, data de PADIM
fabricação, data de validade, número de lote e
registro. A embalagem secundaria em fardos
resistentes. Prazo de validade mínima de 09
(nove) meses a partir da data do recebimento
do produto.
MARGARINA VEGETAL - Constituída de no
mínimo 60% de lipídeos, com sal, em potes
plásticos, com tampa, com proteção interna
pós tampa (lacre) Embalagem de 500 g.
Deverá ter carimbo do SIF. Embalagem
original devidamente identificada, com rótulo DELICAT
contendo todas as informações do produto de
A
acordo com a legislação vigente. A amostra
deverá ser correspondente ao produto
entregue. Prazo de validade mínima de 09
(nove) meses a partir da data do recebimento
do produto.
MILHO DE PIPOCA 500G – Milho de primeira
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento
de sujidade e outras misturas de espécie,
acondicionados em saco plástico de 500g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade. Prazo de validade
mínima de 09 (nove) meses a partir da data
do recebimento do produto.
MILHO BRANCO, PARA MUNGUNZÁ - Seco
processado em grãos crus, para mungunzá,
embalagem de 500g. Especificação: de
primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidade e outras misturas de
espécie, acondicionados em saco plástico de
500g, devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Prazo de validade mínima de 09 (nove) meses
a partir da data do recebimento do produto.

Pct

9.000

2,80

25.200,00

PT

2.500

5,09

12.725,00

RICO

Pct

2.000

2,88

5.760,00

RICO

Pct

5.000

4,16

20.800,00
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49

MILHO VERDE EM CONSERVA – Ingredientes:
Milho, água e sal. Acondicionada em
embalagem contendo peso drenado 170 g,
SOFRUT
com identificação (rótulo) dos ingredientes,
A
valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

50

ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL - derivado de
soja comestível, e refinado, acondicionado em
embalagem primária de garrafa PET de 900
ml, plástica resistente, lacrada, transparente,
contendo externamente as informações
nutricionais, data de fabricação, data de
validade, número de lote e número de
registro.
Com embalagem secundaria
resistente do tipo caixa de papelão. Prazo de
validade mínima de 09 (nove) meses a partir
da data do recebimento do produto.

51

ORÉGANO
DESIDRATADO
–
orégano
desidratado,
contendo 10 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
Acondicionado em saco transparente, atóxico
e resistente hermeticamente vedado e com
CNPJ da empresa que embala.

LT

300

2,46

738,00

LIZA

UND

2.000

7,64

15.280,00

RICO

LT

300

1,69

507,00

52

PÓ PARA GELATINA – sem sabor, sem
corantes. Acondicionado em embalagem de
sachê, peso de 12 g contendo a identificação
DR
do produto, peso, prazo de validade, carimbos
OETKER
oficiais e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem. Validade de
1 ano, a contar data da entrega.

PCT

500

4,16

2.080,00

53

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Natural
média, “carne branca”, crocante, integral,
composta
com
farinha
de
soja
desengordurada transgênica. Isento de
gorduras trans., sem adição de corante ou
caramelo, acondicionada em embalagem de
400 gramas. Embalagem primária de plástico PRONTU
atóxico,
com
respectiva
informação
SOY
nutricional, data de fabricação, data de
validade, número de lote e número de
registro e com embalagem secundária de
papel resistente. Prazo de validade mínimo:
10 (dez) meses a partir da data do
recebimento do produto.

Pct

15.000

3,48

52.200,00

54

QUEIJO TIPO MUSSARELA - fresco,
refrigerado, coloração amarelado, embalado
DAMARE
em saco plástico resistente atóxico e
transparente.
Isento
de
estufamento,

KG

150

25,49

3.823,50
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rachadura e mofos. Contendo na embalagem a
identificação do produto, validade, data de
embalagem, peso líquido, marca do
fabricante. O produto deverá ter selo de
inspeção do órgão competente. Registro do
SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

55

SAL REFINADO IODADO - Iodado constituído
de cristais de granulação uniforme e isento de
impurezas e umidade. Com embalagem
primária de saco de polietileno, atóxico,
transparente,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo. Embalagem de 01
quilo.
A
embalagem
deve
conter
externamente as respectivas informações
nutricionais, número de lote, número de
registro, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 08 (oito)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

PADIM

kg

3.000

0,84

2.520,00

56

Sardinha em óleo comestível – composição:
sardinha, água de constituição (ao próprio
suco),óleo comestível e sal. Lata 250 gramas

COQUEI
RO

Lt

500

7,05

3.525,00

PADIM

UND

3.000

1,44

4.320,00

RICO

PCT

1.000

3,56

3.560,00

57

58

VINAGRE BRANCO – composto por
Fermentado acético de álcool potável,
conservante e água. Deve apresentar aspecto
líquido, límpido, incolor, isento de partículas
suspensas, com odor acético, característico de
vinagre com acidez 4%. Embalagem: de 500
ml, deve estar intacta, acondicionada em
garrafas plásticas resistentes. Com prazo de
validade: mínimo de 6 meses a partir da data
de entrega, a rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
TAPIOCA FRESCA PARA BEIJU: de boa
qualidade, distribuído em pacote de 500 g,
apresentar coloração branca, livre de pontos
de fungos, refrigerada, transporte e
conservação em condições adequadas até a
sua entrega. Com ausência de sujidades,
parasitas
e/ou
larvas.
O produto deve estar de acordo com a
legislação vigente do Ministério da
Agricultura, pecuária e abastecimento
(MAPA)..
A embalagem unitária deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, lista
de ingredientes, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

Pág.
g 15 de 29

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MK+YDBH6SR6U+YODB/PQSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Março de 2022
18 - Ano - Nº 3234

Ituberá

59

TRIGO PARA QUIBE - grãos limpos, cor, sabor
e aroma característicos do produto. Pacote de
Polietileno Atóxico, transparente, resistente.
Embalagem de 500 gramas, com identificação
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 05 (cinco)
meses a contar da data de entrega.

RICO

PCT

1.000

3,56

3.560,00

60

Vinagre de vinho branco – composição:
fermentado acético de vinho branco e água.
Acidez volátil 4%. Frasco 500 ml.

PADIM

UND.

1.500

2,16

3.240,00

TOTAL LOTE I
(HUM MILHÃO, VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

R$ 1.022.696,00

LOTE II - PEREC ÍVEIS
ITENS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

UND.

QUANT.

VLR. UNIT.
(R$)

VLR. TOTAL
(R$)

1

CARNE BOVINA: COXÃO MOLE – corte em
iscas - resfriado, proveniente de animais
sadios, abatidos sob inspeção veterinária,
devendo apresentar coloração vermelho-vivo,
odor característico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. Isento de vestígios
de descongelamento, sem pelanca, excesso de
gordura, cartilagem e aponeurose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, contendo a
identificação do produto, peso, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção
do órgão competente e data de embalagem.
Registro de inspeção da SIF. Validade mínima
de 06 (seis) meses, a contar data da entrega.
Produto refrigerando e transportado em
veículo que mantenha sua temperatura de
resfriamento.

FRIBOI

KG

8.000

34,67

277.360,00
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2

3

4

CARNE BOVINA: TIPO MOÍDA – Alimento
moído imediatamente antes da entrega, no
corte Acém. Isenta de pelanca, cartilagens e
de ossos, sem sebo, sem manchas esverdeada,
sem cartilagem, com aspecto, cor vermelha,
elástica, firme, cheiro agradável e sabor
próprios. Em embalagem de 1 kg. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e o
carimbo de inspeção do SIF, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
Durante a entrega do produto, este não
deverá apresentar-se em descongelamento,
com cor marrom esverdeada, embalagem
sanguinolenta e/ou com odor estranho. O
transporte do produto deverá ser efetuado
em veículo com equipamentos capazes de
manter a temperatura do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 03
(três) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

CARNE BOVINA: TIPO MÚSCULO - de 1ª
qualidade, cortada em cubos pequenos
limpos, e magros, resfriado, sem sebo, sem
cartilagem, com aspecto, cor vermelha,
elástica, firme, cheiro agradável e sabor
próprio. Embalagem de 01 quilo, transparente
bem lacrada com denominação do nome do
produto, fabricante, endereço, registro no
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM),
data de fabricação e validade. O produto
deverá apresentar validade mínima de 03
(três) meses a partir da data de entrega na
unidade
requisitante.
A não conformidade com as especificações,
alto teor de sebo ou gordura comprometerá o
recebimento podendo o setor de alimentação
escolar encaminhar para análise laboratoriais
produtos entregues fora dos padrões de
qualidade já estabelecidos, ficando todas as
despesas desse processo a cargo do
fornecedor.
Produto
refrigerando
e
transportado em veículo que mantenha sua
temperatura de resfriamento.

FRIBOI

KG

6.000

25,07

150.420,00

FRIBOI

KG

3.000

22,77

68.310,00

KG

3.500

36,54

127.890,00

CHARQUE BOVINA- Dianteira Curada e
Dessecada em bom estado de conservação,
sem
sinais
de
contaminação
ou
FRINENS
armazenamento inadequado, sem pontos
E
esverdeados. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
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carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.
Deve conter data de fabricação, procedência e
SIF. Podendo ser entregue em embalagem a
vácuo de 500g, 1kg e 5 kg de acordo com o
setor de alimentação, sendo sua cotação de
preço
por
quilogramas.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a
contar a partir da data de entrega.

5

6

CARNE DE FRANGO: SOBRECOXA Embalagem de 01 kg. Proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária, .
Aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
avermelhadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitas, larvas e de
qualquer substancia contaminante que possa
alterar os aspectos normais do produto
acondicionado em embalagem plástica atóxica
condicionados não violada, resistente,
contendo externamente os dados de
identificação e procedência os dados de
identificação e procedência (nome e endereço
do abatedouro, identificação completa do
produto), número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e o carimbo de
inspeção do SIF, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Durante a
entrega do produto, este não deverá
apresentar-se em descongelamento, com cor
marrom
esverdeada,
embalagem
sanguinolenta e/ou com odor estranho. O
transporte do produto deverá ser efetuado
em veículo com equipamentos capazes de
manter a temperatura do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

AVIGRA
N

KG

7.000

12,74

89.180,00

LINGUIÇA – Linguiça Tipo Calabresa Cozida e
Defumada. Embalagem em filme PVC ou em
saco
plástico
transparente,
contendo
identificação do produto, marca e carimbo
oficiais, de acordo com as portarias do
ministério da agricultura, registro do SIF. NATURA
Podendo ser entregue em embalagem de 500g
VES
e 2,5 kg de acordo com o setor de
alimentação, sendo sua cotação de preço por
quilogramas. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a contar a partir da data de
entrega.

KG

2.500

21,24

53.100,00
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7

OVO DE GALINHA- Ovo branco grande, in
natura, tipo A, isento de sujidade, fungos e
substancias tóxicas. Acondicionado em
embalagem apropriada, registro de SIF.
Características gerais: Não ser submetido a
qualquer processo de conservação; ser limpo;
apresentar casca lisa integra pouco porosa,
resistente com calcificação uniforme e
formato característico; Apresentar claras
transparentes, densas, firmes, espessas,
límpidas, sem manchas ou turvação e com
claras intactas; apresentar classificação
segundo a coloração de casca, peso e classe da
qualidade; serão considerados impróprios
para consumo os ovos que apresentem:
a. Alteração da gema e da clara (gema
aderente á casca, gema arrebentada, com
machas securas, presença de embrião com
manchas orbitárias ou em adiantado estado
OVOS
de
desenvolvimento) NATURA
b. Podridão (vermelho negro ou branco)
VES
c. Presença de fungo externa ou
internamente;
d.
Cor,
odor
ou
sabor
anormal;
e. Ovos sujos externamente por matérias
estercorais ou que tenham estado em contato
com substâncias capazes de transmitir odores
ou sabores estranhos, que possam injeta-los
ou
infesta-los;
f. Rompimento da casca e da membrana
(estácea), desde que seu conteúdo tenha
entrado com material de embalagem;
g.
Contenham
substancias
tóxicas.

DZ

2.500

5,18

12.950,00

Acondicionado: Embalagem em caixa de
papelão acomodado em bandejas de 12
unidades de ovos. Entrega imediata pós
embalagem e transporte, preferencialmente,
refrigerado ao local.
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8

CARNE DE FRANGO: PEITO, DESOSSADO E
SEM
PELEfilé
Embalagem de 01 kg – Proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária.
Aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
avermelhadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitas, larvas e de
qualquer substancia contaminante que possa
alterar os aspectos normais do produto,
acondicionado em embalagem plástica atóxica
condicionados não violada, resistente,
contendo externamente os dados de
identificação e procedência (nome e endereço
NATURA
do abatedouro, identificação completa do
VES
produto), número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e o carimbo de
inspeção do SIF, número do lote, data de
validade e quantidade do produto. Durante a
entrega do produto, este não deverá
apresentar-se em descongelamento, com cor
marrom
esverdeada,
embalagem
sanguinolenta e/ou com odor estranho. O
transporte do produto deverá ser efetuado
em veículo com equipamentos capazes de
manter a temperatura do produto . O produto
deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG

12.000

16,99

TOTAL LOTE II
(HUM MILHÃO, QUARENTA MIL, NOVECENTOS REAIS)

203.880,00

R$ 983.090,00

LOTE III - HORTIFRUT
ITENS DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

2

MARCA

ABACAXI- De boa qualidade , apresentar
coroa firme a polpa, com maturação semimadura. Procedentes de espécies vegetais
sadias, aroma , cor e sabor próprios da
espécie. Apresentar grau de maturação tal
IN
que
lis
permita
suportar
a
manipulação,transporte e conservação em NATURA
temperatura ambiente.
Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca, com características íntegras
e de primeira qualidade de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
ALFACE
AMERICANOClassificação/Características
gerais:
constituída de alface de ótima qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes sem traços de
IN
descoloração turgescente, intactas, firmes e
NATURA
bem desenvolvidas. Deverão apresentar
coloração e tamanho uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas
verduras que afetem a sua coloração e a sua

UND.

QUAN
T

VLR. UNIT.
(R$)

VLR. TOTAL
(R$)

KG

2.000

4,17

8.340,00

UND

250

8,36

2.090,00
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3

4

5

6

7

8

aparência, estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a
aparência. Embalagem: o produto deverá
estar acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes
para cada Maço.
ABÓBORA – fruto de tamanho grande limpa e
acondicionada de forma a evitar danos físicos.
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca, com
características íntegras e de primeira
qualidade de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
ABOBRINHA-– fruto de tamanho grande
limpa e acondicionada de forma a evitar
danos físicos. Ausência de parasitas,
sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca, com características íntegras e de
primeira qualidade de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
ALHO IN NATURA- Bulbo inteiro, nacional, de
boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e
cortes,, tamanho e coração uniforme entre 75
a 100 gr, isento de sujidade, parasitas, larvas
e nenhum ponto de mofo.
BATATA DOCE- de primeira, Deve apresentar
as características do cultivar bem definidas,
estar fisiologicamente desenvolvido, bem
formado, limpo, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
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 de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BERINJELAClassificação/Características
gerais: deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos rachaduras, perfurações e
cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa.

IN
NATURA

KG

1.000

2,32

2.320,00

IN
NATURA

KG

1.000

3,24

3.240,00

GARLIC

KG

200

22,02

4.404,00

IN
NATURA

KG

2.000

3,24

6.480,00

IN
NATURA

KG

2.000

3,15

6.300,00

IN
NATURA

KG

200

4,92

984,00
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9

10

11

12

13

14

BRÓCOLIS
NINJAClassificação/Características gerais:
de
ótima qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes sem traços de descoloração
turgescente, intactas, firmes e bem
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração
e tamanho uniformes e típicos da variedade.
Não serão permitidos defeitos nas verduras
que afetem a sua coloração e a sua aparência,
estar livre de enfermidades e insetos, não
estar danificada por qualquer lesão de origem
física ou mecânica que afete a aparência.
Embalagem: o produto deverá estar
acondicionado em embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente, transparentes
para cada Maço.
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 de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
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 de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
COUVE FLOR- Classificação/Características
gerais: de ótima qualidade, sem defeitos, sem
traços de descoloração turgescente, intactas,
firmes e bem desenvolvidas. Deverão
apresentar coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade. Não serão permitidos
defeitos nas verduras que afetem a sua
coloração e a sua aparência, estar livre de
enfermidades e insetos, não estar danificada
por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado em
embalagem
plástica,
flexível,
atóxica,
resistente, transparentes para cada Maço.
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.
CHUCHU,
de
primeira
qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução

IN
NATURA

UND

300

13,93

4.179,00

IN
NATURA

KG

1.800

4,17

7.506,00

CRISTAL

KG

2.500

3,80

9.500,00

IN
NATURA

UND

1.000

15,99

15.990,00

IN
NATURA

KG

5.000

5,38

26.900,00

IN
NATURA

KG

1.000

3,80

3.800,00
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15

16

17

18

19

20

21

12/78 da CNNPA.
GOIABA-fruto com características íntegras e
de primeira qualidade; fresco, limpo, de vez
(por amadurecer) e coloração uniforme;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
LARANJA – fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, de vez (por
amadurecer) e coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
LIMÃO- fruto com características íntegras e
de primeira qualidade; fresco, limpo e
coloração uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
MAÇÃ – fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
MARACUJÁ- fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
MAMÃO HAVAí- fruto com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco,
limpo, coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MANGA- fruto de tamanho grande, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica

IN
NATURA

KG

8.000

5,57

44.560,00

IN
NATURA

KG

30.000

3,06

91.800,00

IN
NATURA

KG

100

3,15

315,00

SG

KG

60.000

7,89

473.400,00

IN
NATURA

KG

200

4,86

972,00

IN
NATURA

KG

700

3,34

2.338,00

IN
NATURA

KG

1.500

3,34

5.010,00

Pág.
g 23 de 29

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MK+YDBH6SR6U+YODB/PQSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Março de 2022
26 - Ano - Nº 3234

Ituberá

de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

22

23

24

25

26

27

28

MELANCIA – fruto de tamanho grande, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
MELÃO - fruto de tamanho grande, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
PEPINO- fruto com características íntegras e
de primeira qualidade; fresco, limpo,
coloração uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
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 de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
QUIABO– fruto capsular, cônico, verde e
peludo,
de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento
de sujidades, insetos, parasitas, larvas
ecorpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
REPOLHO VERDE- fruto de tamanho grande,
com características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
TANGERINA- de primeira, in natura, Deve
apresentar as características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com
coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e grau de
maturação tal que lhe permita suportar a

IN
NATURA

KG

15.000

1,39

20.850,00

IN
NATURA

KG

10.000

3,99

39.900,00

IN
NATURA

KG

500

3,80

1.900,00

IN
NATURA

KG

300

7,89

2.367,00

IN
NATURA

KG

500

4,81

2.405,00

IN
NATURA

KG

3.000

3,05

9.150,00

IN
NATURA

KG

28.000

5,29

148.120,00
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29

manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Peso de no mínimo 80 g a unidade. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
TOMATE – fruto fresco de tamanho médio,
com características íntegras, apresentando-se
mesclado (maduro e de vez) e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
IN
KG
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas NATURA
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
TOTAL LOTE III
(HUM MILHÃO, TRINTA E DOIS MIL REAIS)

12.000

7,24

86.880,00

R$ 1.032.000,00

LOTE I V - PÃO
ITENS

1

MARCA

UND.

QUANT.

VLR. UNIT.
(R$)

VLR. TOTAL
(R$)

PÃO TIPO HOT DOG - Produto fermentado,
preparado, obrigatoriamente com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal,
açúcar e água. Deve ter peso líquido de 50
gramas cada unidade, acondicionado em saco
plástico atóxico, transparente, resistente,
fechado. Fabricado com matérias-primas de
primeira qualidade, isentas de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado de DACASA
conservação. As características gerais do
produto deverão atender a RESOLUCAO RDC
N 263, de 22/09/2005 e demais normas e
legislações sanitárias. Validade mínima de 15
dias a partir da data de entrega.
Obs: Não serão aceitos os pães amassados e
nem queimados.

UND

120.000

0,63

75.600,00

PÃO TIPO DOCE - Com fio de goiabada por
cima, polvilhada com coco ralado. Produto
obtido pela cocção, em condições técnicas e
higiênico-sanitárias
adequadas,
Bem
acondicionadas, assadas ao ponto. Não
apresentar com pontos de queimados e nem
amassado. Entrega do produto fresco, de
fabricação diária. Deve ter peso líquido de 50
gramas cada unidade, acondicionado em saco
DACASA
plástico atóxico, transparente, resistente,
fechado. Fabricado com matérias-primas de
primeira qualidade, isentas de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado de
conservação. As características gerais do
produto deverão atender a RESOLUCAO RDC
N 263, de 22/09/2005 e demais normas e
legislações sanitárias. Validade mínima de 15
dias a partir da data de entrega.

UND

20.000

0,60

12.000,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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2

PÃO TIPO FRANCÊS- Produto fermentado,
preparado, obrigatoriamente com farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal.
Deve ter peso líquido de 50 gramas cada
unidade, acondicionado em saco plástico
atóxico, transparente, resistente, fechado.
Fabricado com matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa, DACASA
parasitos e em perfeito estado de
conservação. As características gerais do
produto deverão atender a RESOLUCAO RDC
N 263, de 22/09/2005 e demais normas e
legislações sanitárias. Validade mínima de 15
dias a partir da data de entrega.
Obs: Não serão aceitos os pães amassados e
nem queimados.
TOTAL LOTE IV
(CENTO E DEZ MIL REAIS)

UND

35.000

0,64

22.400,00

R$ 110.000,00

LOTE V - IOGURTE
ITENS

1

2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

IOGURTE ZERO LACTOSE - Iogurte com
polpa de frutas para dietas com restrição de
lactose. Embalagem plástica com peso
líquido 170g. Contendo na embalagem a
identificação (rótulo) do produto, marca do
fabricante, validade, data de embalagem,
NATURAL
peso líquido e selo de inspeção do órgão
GURT
competente. Fornecer em transporte
refrigerado.
Registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 4
(quatro) meses a contar da data de entrega.

UND.

QUANT.

VLR. UNIT.
(R$)

VLR. TOTAL
(R$)

UND.

1.000

2,16

2.160,00

2,81

70.250,00

BEBIDA
LÁCTEA
–
Bebida
láctea
fermentada, sabores diversos. Embalagem
em bandeja com 6 unidades com peso de
540 ml (total da bandeja). A embalagem
deverá conter externamente os dados de
NATURAL
identificação e procedência, número do lote,
UND. 25.000
GURT
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto, informações
nutricionais, registro no Ministério da
Agricultura (SIF, IMA OU SIM). Prazo de
validade de no mínimo 03 (três) meses a
partir da entrega do produto.
TOTAL LOTE V
(SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS)

R$ 72.410,00
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3.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1.

São órgãos e entidades públicas participantes no registro de preços:
ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Órgão Gerenciador e participante:
x Secretaria da Educação - SEMED;
x Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta
licitação.

4.

VALIDADE DA ATA

4.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data

de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta ata;
5.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao
fornecedor;
5.3.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para
negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;
5.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
5.5.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
Pág.
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confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
5.6.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa;
5.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).

5.8.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e

5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa;
5.9.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.

6.

CONDIÇÕES GERAIS

6.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL;
6.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro
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de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
6.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos

licitantes que aceitarem cotar os bens ou fornecimentos com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do Decreto nº 015 de 2019.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes,
seguem cópias aos demais órgãos participantes.

Ituberá/BA, 24 de fevereiro de 2022

ÓRGÃO GERENCIADOR:

___________________________________________________________________________
REGES JONAS ARAGÃO DOS SANTOS
PREFEITO

FORNECEDOR REGISTRADO:

___________________________________________________________________________
COMERCIAL DE ALIMENTOS CORUJÃO LTDA
CNPJ: Nº 09.051.324/0001-23
MARIA DAS DORES CRUZ DE ALMEIDA
CPF Nº 000.871.855-55

1 – Testemunha

2 – Testemunha

Nome:_____________________________________
CPF:_______________________________________

Nome:___________________________________
CPF:______________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2022
O MUNICIPIO DE ITUBERÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Cel. Barachisio Lisboa nº 97, Centro, Ituberá/Bahia, CEP 45435-000, inscrito no CNPJ
sob o nº 14.195.333/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.°
Reges Jonas Aragão Santos, CPF nº. 006.362.775-26, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de PREGÃO nº 004/2022, na forma ELETRÔNICA, através
do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DOM de 25/01/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 043/2022, EDITAL N.º 005/2022, RESOLVE
registrar os preços da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS CORUJÃO LTDA
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.051.324/0001-23, sediada na Av. Nova Brasília,
s/n, Centro Ituberá/BA, CEP 45435-000, neste ato representada pelo(a) Sra. MARIA
DAS DORES CRUZ DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, portadora da Carteira de
Identidade nº 10.112.240-38, SSP/BA, e CPF nº 000.871.855-55, indicada e
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na
quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto n.º
10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006; Decreto Municipal nº 428, de 06 de abril de 2020, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1.

O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS –

CESTA BÁSICA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA

SOCIAL

DO

MUNICÍPIO

DE

ITUBERÁ-BAHIA,

conforme

especificações descritas no termo de referência do edital.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
g 1 de 7
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na proposta são as que seguem:

ITEM

1

UNID

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

QUANT. A SER
CONTRATADA

VALOR UNIT.

Kit Cestas Básicas, embalados em
fardos transparente resistentes.
Constituído dos elementos abaixo
7.500
R$
relacionados, os quais formam 01
Cesta Básica
VALOR TOTAL R$ 904.050,00
(NOVECENTOS E QUATRO MIL, CINQUENTA REAIS)

und

VALOR TOTAL

120,54

R$ 904.050,00

CESTA BÁSICA
QUANTIDADE
ITEM
DE CESTAS

1

2

7.500

3

4

DESCRIÇÃO
AÇUCAR CRISTAL (pct de 1 kg
cada) contendo sacarose,
originário do suco da cana, livre
de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitas e
detritos, animais e vegetais,
contendo aproximadamente
99,2% de glicídios.
ARROZ (pct de 1 kg cada)
agulhinha especial tipo I, longo
fino, beneficiado, polido,
procedência nacional e ser de
safra corrente, limpo, grãos
inteiros mínimo de 90%,
umidade máxima de 14 %.
Selecionado eletronicamente
grão à grão, não sendo
necessário lavar e nem escolher
para sua preparação. Produto
natural sem adição de
elementos químicos
(agrotóxicos).
BISCOITO DE COCO 1KG
BOLACHA tipo cream cracker
(pct 400 grs cada), em sua
composição apresenta entre
outros ingredientes farinha de
trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, embalagem de
400g contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido.
Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar
quebradiço.

UND QUANT

MARCA

VALOR
UND

KG

2

SAFIRA

R$

KG

3

VÔ OLIMPIO

R$

PCT

1

GAMELEIRA

PCT

2

SUPRADELY

2,39

VALOR
TOTAL

R$

4,78

3,12

R$

9,36

R$

4,69

R$

4,69

R$

2,00

R$

4,00
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5

6

7

8

9

10

CAFÉ TORRADO E MOIDO
embalagem de 250g, de
primeira qualidade. O produto
deverá ter registro em órgão
competente e a embalagem
deverá conter a especificação
do produto, peso líquido, data
de fabricação e prazo de
validade.
FARINHA DE MANDIOCA
torrada, tipo I, embalagem
transparente de 1,0 Kg
contendo as especificações do
produto, marca do produto,
data de fabricação e prazo de
validade
FEIJÃO CARIOCA(pct de 1 kg
cada) feijão tipo 1, natural,
novo, constituído de no mínimo
95 % de grãos inteiros e
correspondentes à variedade
no tamanho e cor. Maduros,
limpos e secos. A composição
centesimal aproximada deverá
ser: proetínas = 22g; lipídios =
1,6g e glícidios = 60,8g. Será
permitido o limite de 2% de
impurezas e materiais
estranhos, obedecendo à
Portaria 161 de 24/07/87 –
M.A. De procedência nacional e
ser de safra corrente. Isento de
mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas.
FLOCÃO DE MILHO PRÉCOZIDO mimoso, produzido a
partir de grão de milho de
primeira qualidade, produto
amarelo, de aspecto fino, livre
de umidade, contendo ferro e
ácido fólico, embalagem
plástica transparente de 500gr
contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido.
LEITE EM PÓ INTEGRAL (pct
de 200 grs cada) vitaminado,
enriquecido com vitaminas A,
C, D e ferro, contendo as
características de qualidade,
informação nutricional, dados
da empresa fabricante, data de
fabricação, validade, lote e peso
liquido.
CARNE BOVINA SALGADAProduto preparado com carne
bovina tipo charque PA, 1ª
qualidade, dessecada, de
consistência firme, c/cor,

PCT

2

KAUÁ

R$

3,90

R$

7,80

KG

2

PADIM

R$

2,99

R$

5,98

KG

3

DANDORA

R$

3,73

R$

11,19

PCT

3

GAMELEIRA

R$

1,14

R$

3,42

PCT

3

LASERENISSIMA

R$

3,56

R$

10,68

KG

1

FRINENSE

R$ 28,11

R$

28,11
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11

12

13

14

15

16

17

18

cheiro e sabor próprios, isento
de sujidades, parasitas e
materiais estranhos,
acondicionado em embalagem
própria a vácuo.
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE
(pct de 500 grs cada), massa de
sêmola com ovos, As massas ao
serem postas na água não
deverão turvá-las antes da
PCT
cocção, não podendo estar
fermentadas ou rançosas. Com
rendimento mínimo após o
cozimento de duas vezes a mais
do peso antes da cocção.
MARGARINA cremosa com sal,
teor lipídico de 65% a 85%.
Não deve conter em sua
composição gordura
UND
do tipo trans. Embalada em
pote plástico resistente de
500g, nutricional.
MASSA ALIMENTICIA PARA
SOPA (pct de 500 grs cada).
Ingredientes: Sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (Vitamina B9) e corantes PCT
naturais (cúrcuma e urucum)
contém Glúten. O produto deve
ser fabricado com matéria
prima de qualidade,
OLEO DE SOJA, tipo I, classe
refinado, embalagem plástica
de 900 ml cada, contendo
UND
identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade.
PROTEINA SOJA (pct. de 400
grs cada), texturizada, tipo
caramelo, em pedaços , com
PCT
aroma característico, isento de
sujidades, parasitas ou
qualquer material estranho.
PAPEL HIGIENICO folha
simples, tipo especial SEM
PERFUME, papel absorvente de
primeira qualidade, fibras
PCT
100% naturais, na cor extra
branco, picotado, golfrado
medindo 60m x 10 cm,
embalagem com 04 unidades.
AGUA SANITÁRIA de uso geral,
alvejante, desinfetante e
bactericida. cloreto de sódio ou
LT
cálcio e carbonato de sódio ou
cálcio como estabilizante..
Validade: 6 meses.
SABÃO EM BARRA Bem 500g. UND

2

PADIM

R$

2,24

R$

4,48

1

DELICATA

R$

2,37

R$

2,37

2

PADIM

R$

2,12

R$

4,24

1

LIZA

R$

5,16

R$

5,16

3

PRONTUSOY

R$

2,35

R$

7,05

1

PERSONAL

R$

4,19

R$

4,19

1

CLORITO

R$

1,03

R$

1,03

1

DLAR

R$

2,01

R$

2,01
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VALOR UNITARIO DA CESTA BÁSICA
(CENTO E VINTE REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVO)

3.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1.

São órgãos e entidades públicas participantes no registro de preços:

R$ 120,54

ÓRGÃOS PARTICIPANTES
Órgão Gerenciador e participante:
x Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Igualdade
Racial, Habitação, Juventude, Esporte e Lazer – SEMAS;
x Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta
licitação.

4.

VALIDADE DA ATA

4.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de

sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta ata;
5.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor;
5.3.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado

por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado;
5.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
5.5.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
g 5 de 7
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5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.6.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa;
5.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).

5.8.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e

5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa;
5.9.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.

6.

CONDIÇÕES GERAIS

6.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
g 6 de 7
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Referência, ANEXO AO EDITAL;
6.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
6.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos

licitantes que aceitarem cotar os bens ou fornecimentos com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do Decreto nº 015 de 2019.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, seguem
cópias aos demais órgãos participantes.

Ituberá/BA, 24 de fevereiro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

___________________________________________________________________________
REGES JONAS ARAGÃO DOS SANTOS
PREFEITO

FORNECEDOR REGISTRADO:
___________________________________________________________________________
COMERCIAL DE ALIMENTOS CORUJÃO LTDA
CNPJ: Nº 09.051.324/0001-23
MARIA DAS DORES CRUZ DE ALMEIDA
CPF Nº 000.871.855-55
1 – Testemunha

2 – Testemunha

Nome:_____________________________________
CPF:_______________________________________

Nome:___________________________________
CPF:______________________________________

g 7 de 7
Pág.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MK+YDBH6SR6U+YODB/PQSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

