Prefeitura Municipal de Cairu
1

Segunda-feira • 17 de Maio de 2021 • Ano • Nº 4794
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
x Resultado De Licitação Edital Nº 019/2021- Pregão Eletrônico Nº
005/2021- Processo Administrativo Nº 128/2021 - Registro de preços
para futura e eventual contratação de pessoas jurídicas objetivando a
aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das
secretarias de administração, políticas sociais e saúde no município de
Cairu, estado da Bahia.
x Adjudicação Edital Nº 019/2021- Pregão Eletrônico Nº 005/2021Processo Administrativo Nº 128/2021 – Empresas: C Cruz De Almeida
E Paulo De Tarso Dos Santos Silva Eireli – Epp.
x Homologação Edital Nº 019/2021- Pregão Eletrônico Nº 005/2021Processo Administrativo Nº 128/2021 – Empresas: C Cruz De Almeida
E Paulo De Tarso Dos Santos Silva Eireli – Epp.
x Ata De Registro De Preços N° 004/2021 - Contratação de pessoas
jurídicas objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as
necessidades das secretarias de administração, politícas sociais e saúde
no município de Cairu, estado da Bahia.

Gestor - HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES FILHO / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Praça Marechal Deodoro, nº 03

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: U568PQLN/GTXGJXGHYELRA

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
2 - Ano - Nº 4794

Cairu

Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 019/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2021
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas jurídicas
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das Secretarias
de Administração, Politícas Sociais e Saúde no Município de Cairu, Estado da Bahia.
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ nº
14.235.907/0001-44, através do Pregoeiro Oficial do Município e equipe de apoio, abaixo
assinados, Decreto Municipal nº 503, datado de 02 de março de 2021, nos termos das Leis
Federais nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 c/c a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993 e legislação pertinente, torna publico para conhecimento de quem possa interessar o
resultado da licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico Nº 005/2021, originário do
Processo Administrativo nº 128/2021, datado de 25/03/2021, DO TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL, cujo objeto refere-se o Registro de preços para futura e eventual contratação de
pessoas jurídicas objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as
necessidades das Secretarias de Administração, Politícas Sociais e Saúde no Município de
Cairu, Estado da Bahia, em conformidade com as demais exigências contidas no Termo de
Referência (anexo I) deste Edital, sendo vencedoras as empresas: C CRUZ DE ALMEIDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rosentino Botelho de Assunção
Filho, nº 302, Bairro: Centro, CEP 45.435-000, Município de Ituberá, Estado da Bahia,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.225.450/0001-24 e inscrição estadual sob o nº 016.260.573,
com um valor total de R$ 321.129,39 (trezentos e vinte e um mil cento e vinte e nove
reais e trinta e nove reais) para os lotes 1, 2 e 3, e PAULO DE TARSO DOS SANTOS
SILVA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Romeu Agrário
Martins, nº 116, Bairro: Tento – CEP: 45.400-000 Cidade de Valença, Estado da Bahia,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.503.276/0001-06 e inscrição estadual sob o nº 082.485.427,
com um valor total de R$ 13.780,00 (treze mil setecentos e oitenta reais) para o lote 4,
________________________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, 03 – Centro – Tel: (75) 3653–2151 - Fax: (75) 3653-2145
CAIRU/BA, CEP: 45420-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: U568PQLN/GTXGJXGHYELRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
3 - Ano - Nº 4794

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

perfazendo o valor global de R$ 334.919,39 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e
dezanove reais e trinta e nove centavos) para os lotes nas condições apresentadas.

Fica o lote 04 CANCELADO em função de erro materiais no cadastramento do referido
lote, conforme registrado em Ata.
Cairu - Bahia, 13 de maio de 2021.

Carlos Benedito Guimarães da Silva
Pregoeiro Oficial

Robson Vicente Silva dos Santos
Equipe de Apoio

Bruno Maia dos Santos
Equipe de Apoio
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ADJUDICAÇÃO
EDITAL Nº 019/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2021
O Pregoeiro do Município de Cairu-Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista que foram cumpridas todas as formalidades do art. 8º, § 1º, inc. IV, da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000,
Decreto Municipal n° 551 de 17 de março de 2021, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
Complementar nº123/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei
8.666/1993 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do
presente certame do processo do Pregão Eletrônico nº 005/2021, originário do
Processo Administrativo nº 128/2021, datado de 25/03/2021, DO TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL, ADJUDICA o objeto do certame em favor das empresas C CRUZ
DE ALMEIDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rosentino
Botelho de Assunção Filho, nº 302, Bairro: Centro, CEP 45.435-000, Município de
Ituberá, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.225.450/0001-24 e inscrição
estadual sob o nº 016.260.573, e PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA
EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Romeu Agrário
Martins, nº 116, Bairro: Tento – CEP: 45.400-000 Cidade de Valença, Estado da Bahia,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.503.276/0001-06 e inscrição estadual sob o nº
082.485.427, nas condições apresentadas, na forma do artigo 4º, XX da Lei Federal nº
10.520/2002; artigo 9º, V do Decreto Federal nº 3.555/2000, c/c o artigo 38, VII da Lei
8.666/93.
Cairu - Bahia, 13 de maio de 2021.

Carlos Benedito Guimarães da Silva
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 019/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2021

O Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, Hildécio Antônio Meireles Filho, nos
termos do art. 8º, § 1º, inc. IV, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei nº
10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal n° 551 de 17 de março de
2021, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e alterações, e
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993 e legislação complementar,
fundamentado no Parecer da Assessoria Jurídica desta Prefeitura, tendo constatado a
regularidade da licitação em epígrafe, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,
HOMOLOGA o resultado do objeto contratual em favor das empresas: C CRUZ DE
ALMEIDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rosentino
Botelho de Assunção Filho, nº 302, Bairro: Centro, CEP 45.435-000, Município de
Ituberá, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.225.450/0001-24 e inscrição
estadual sob o nº 016.260.573, com um valor total de R$ 321.129,39 (trezentos e
vinte e um mil cento e vinte e nove reais e trinta e nove reais) para os lotes 1, 2 e
3, e PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Rua Romeu Agrário Martins, nº 116, Bairro: Tento –
CEP: 45.400-000 Cidade de Valença, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
05.503.276/0001-06 e inscrição estadual sob o nº 082.485.427, com um valor total de
R$ 13.780,00 (treze mil setecentos e oitenta reais) para o lote 4, perfazendo o valor
global de R$ 334.919,39 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezanove
reais e trinta e nove centavos) para os lotes nas condições apresentadas.

Cairu - Bahia, 13 de maio de 2021.

Hildécio Antônio Meireles Filho
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, POLITÍCAS SOCIAIS E SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 128/2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
Aos 14 dias do mês de maio de 2021, O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado
neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Hildécio Antônio Meireles Filho, brasileiro, casado, com endereço
residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da
cédula de identidade nº 01.718.085-68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 124.403.105-49, que se regerá pela a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei
8.666/1993 e suas alterações posteriores, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, consoante consta do processo licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, originário do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2021, datado de
25/03/2021, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço da PROMITENTE CONTRATADA,
LOTES

1, 2 e 3

5

EMPRESAS
C CRUZ DE ALMEIDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rosentino Botelho de
Assunção Filho, nº 302, Bairro: Centro, CEP 45.435-000, Município de Ituberá, Estado da Bahia,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.225.450/0001-24 e inscrição estadual sob o nº 016.260.573, neste ato
representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela Senhora CREMILDA CRUZ
DE ALMEIDA, portador da carteira de identidade nº 0950475149, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 053.794.84573, residente e domiciliado na Travessa Ângelo de Souza Cairo, S/N, Casa, Bairro: Centro, na cidade de
Ituberá, Estado da Bahia, CEP 44.435-000.
PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Romeu Agrário Martins, nº 116, Bairro: Tento – CEP: 45.400-000 Cidade de Valença,
Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 05.503.276/0001-06 e inscrição estadual sob o nº
082.485.427, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo o
Senhor Paulo de Tarso dos Santos Silva, portador da carteira de identidade nº 2045091, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
365.074.155-53, residente e domiciliado na Rua do Arame, S/N, Casa, Bairro: Tento, na cidade de
Valença, Estado da Bahia, CEP 44.400-000.

Visando a contratação de pessoas jurídicas objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as
necessidades das Secretarias de Administração, Politícas Sociais e Saúde no Município de Cairu, Estado da Bahia,
conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, bem como da proposta comercial da
PROMITENTE CONTRATADA.
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes,
com característica de compromisso para futura contratação.
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DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05
(cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

I.

II.

Entregar os materiais nas Secretarias em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados a partir da data da
ordem de fornecimento.

III.

Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na
forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

IV.
Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada,
novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005/2021.
V.
Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da
presente Ata de Registro de Preços.
VI.
Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e
a CONTRATADA.
VII.

Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício,
responsabilidade solidária ou subsidiária.
IX.
Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o
MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
X.
Manter o prazo de garantia e 12 (doze) meses, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma
prevista no anexo (I) - Termo de Referência, do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021.
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados
da sua assinatura.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se
contidos na tabela abaixo:
PLANILHA
QUANTIDADES POR
SECRETARIAS

LOTE - 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) - DISPUTA GERAL
ITEM

PRODUTOS

UNID.

TOTAL

1

Carne verde, acém, carne bovina
congelada, de primeira qualidade,
sem osso, sem sebo, máximo de 15
% de gordura, corte tipo acém,
embalagem em plástico transparente
e resistente, em pacotes contendo
1kg, constando na embalagem:
inspeção
estadual,
data
de
fabricação, de validade, peso líquido
de acordo com as portarias do
Ministério da Agricultura, Saúde, bem
como as normas da Vigilância

kg

790

MARCA

FRIBOI

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 20,00

VALOR TOTAL

SEMPS

SEAD

SESAU

640

0

150

R$ 15.800,00
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2

3

4

5

Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de -18°C.
Prazo de validade mínimo de 02
(dois) meses, contados a partir da
data de sua entrega.
Carne verde, músculo, carne bovina
congelada, de primeira qualidade,
sem osso, sem sebo, máximo de 15
% de gordura, corte tipo músculo,
embalagem em plástico transparente
e resistente, em pacotes contendo
1kg, constando na embalagem:
inspeção
estadual,
data
de
fabricação, de validade, peso líquido
de acordo com as portarias do
Ministério da Agricultura, Saúde, bem
como as normas da Vigilância
Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados
a partir da data de sua entrega.
Carne, bovina moída, embalagem em
plástico transparente e resistente,
constando na embalagem: inspeção
estadual, data de fabricação, de
validade, peso líquido de acordo com
as portarias do Ministério da
Agricultura, Saúde, bem como as
normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação,
congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados
a partir da data de sua entrega.
Frango sobrecoxa, carne de frango
de
primeira
qualidade,
industrializada,
tipo
coxa
e
sobrecoxa, congelado, embalagem
em bandeja de isopor revestida em
plástico, em pacotes contendo 1kg,
constando na embalagem: inspeção
estadual, data de fabricação, de
validade, peso líquido de acordo com
as portarias do Ministério da
Agricultura, Saúde, bem como as
normas da Vigilância Sanitária.
Apresentação,
congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados
a partir da data de sua entrega.
Filé de Peito de frango, carne de
frango
de
primeira
qualidade,
industrializada, tipo filé de peito,
congelado, embalagem em bandeja
de isopor revestida em plástico, em
pacotes contendo 1kg, constando na
embalagem: inspeção estadual, data
de fabricação, de validade, peso
líquido de acordo com as portarias do
Ministério da Agricultura, Saúde, bem
como as normas da Vigilância
Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de no
mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados
a partir da data de sua entrega.

kg

1250

FRIBOI

R$ 19,00

R$ 23.750,00

1.100

0

150

kg

450

CAMPO
DO
GADO

R$ 17,00

R$ 7.650,00

300

0

150

Kg

1200

UNIAVES

R$ 8,00

R$ 9.600,00

1.000

0

200

kg

1100

PIF PAF

R$ 12,00

R$ 13.200,00

1.000

0

100
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6

7

8

9

10

ITEM

Presunto,
de
carne
de
boi,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo
kg
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
Queijo, tipo lanche, tradicional,
embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
Kg
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Queijo, tipo mussarela, embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e registro
no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Salsicha
congelada
resfriada
Podendo conter carnes mistas
(frango, bovina, suína), de primeira
qualidade, isento de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionada em
embalagens,
em
condições
adequadas ao consumo, com os
registros obrigatórios dos órgãos
competentes. Composição nutricional
porção (50g): Máximo de: valor
energético
121kcal=507KJ,
carboidratos 2g, gorduras totais 9,5g,
gorduras saturadas 5,2g, gorduras
trans 0g e sódio até 560mg Mínimo
de:
proteínas
6g.
Embalagem
kg
contendo a identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido, de acordo com
as Portarias do Ministério da
Agricultura,
DIPOA
nº304
de
22/04/96 e nº145 de 22/04/98, a
Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99 e da Lei Municipal/
Vigilância Sanitária nº 5504/99. O
produto deverá ter registro do
Ministério da Agricultura e /ou
Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua
entrega.
Ovo, tipo extra, classe A, branco.
Embala
Embalagem contendo 12 unidades,
gem
com dados de identificação do
plástica
produto, marca do fabricante, prazo
contend
de validade, peso liquido mínimo de
o 12
720 g e de acordo com Normas e/ou
unidade
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
s
Ministério da Agricultura.
VALOR TOTAL DO LOTE

70

REZENDE

R$ 16,00

R$ 1.120,00

20

0

50

80

DAVACA

R$ 33,75

R$ 2.700,00

30

0

50

80

SOL

R$ 21,00

R$ 1.680,00

30

0

50

600

AURORA

R$ 8,00

R$ 4.800,00

300

0

300

260

OVOS BL

R$ 5,00

R$ 1.300,00

160

0

100

R$ 81.600,00

LOTE - 2 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) - DISPUTA GERAL
PREÇO
PRODUTOS
UNID. TOTAL MARCA
VALOR TOTAL
UNITÁRIO

QUANTIDADES POR
SECRETARIAS
SEMPS

SEAD
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1

2

3

4

5

6

7

Açúcar
cristal
granulado,
sem
umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem
em
polietileno
contendo
especificações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Açúcar,
cristal,
refinado,
sem
umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem
em
polietileno
contendo
especificações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Água mineral, sem gás. O produto
devera ter registro no Ministério da
Saúde e atender a Portaria 451/97 do
Ministério da Saúde e a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
Água, mineral, natural, acondicionada
em embalagem retornável (garrafão),
em plástico higiênico, com protetor
na parte superior e lacre de
segurança
personalizado
pelo
fabricante. O produto devera ter
registro no Ministério da Saúde e
atender a Portaria 451/97 do
Ministério da Saúde e a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
Alimento achocolatado, em pó.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó,
minerais, maltodextrína, vitaminas,
emulsificante lecitina de soja. Contém
Glúten e contém traços de leite,
composição nutricional porção (20g):
Máximo de: valor energético 80
kcal=336kj; carboidratos 25g; 82mg
de sódio.
Alimento achocolatado, líquido, a
base de leite, açucar, soro de leite,
minerais e cacau em pó. Na data da
entrega, o prazo de valiade indicado
para o produto, não deverá ter sido
ultrapassado
na
sua
metade,
tomando-se como referência, a data
de fabricação do lote, impressa na
embalagem. Embalagem: caixa com
200ml, acompanhado de canudo,
com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
peso líquido e atender as Normas
e\ou
Resoluções
vigente
da
Anvisa\MS
Amido de milho, produto amiláceo,
extraído do milho, para o preparo de
mingau, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio. Sabor: tradicional.
Isento de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionado em saco de
papel fechado, reembalado em caixa
de papel, vedado. Embalagens com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade.

Unid.

2450

RIO
BAHIA

R$ 2,62

R$ 6.419,00

Unid.

50

UNIAO

R$ 4,11

cx.

210

SANTA
JOANA

Unid.

280

Unid.

1.800

500

150

R$ 205,50

50

0

0

R$ 10,51

R$ 2.207,10

60

0

150

IMPERIA
L

R$ 8,76

R$ 2.452,80

30

100

150

350

NESTLE

R$ 7,40

R$ 2.590,00

200

100

50

Unid.

250

MARATIN
HO

R$ 1,04

R$ 260,00

100

0

150

Unid.

220

KIMIMO

R$ 2,18

R$ 479,60

180

0

40
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8

9

10

11

12

13

14

15

Amido, base de mandioca, grupo
tapioca, subgrupo sagu artificial,
aspecto físico, tipo 1. Embalagens
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade.
Anilina, corante artificial, de uso
profissional para fins alimentícios,
Ingredientes: Água, açúcar invertido,
xarope de glucose, amido modificado,
sal refinado. Embalagens com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
Arroz, tipo agulha, cor branca polida,
longo fino tipo 1, sem sujidades ou
presenças de parasitas, larvas e
bolores. Embalagens com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade.
Embalagem Primária: embalagem em
película de polietileno laminado,
medindo 360 x 250 mm; espessura
0,06 mm, com impressão, atóxico
contendo
1
kg
do
produto.
Embalagem Secundária: Saco em
polietileno liso para revestimento
contendo 30 unidades de 1kg.
Arroz, parboilizado, polido, longo fino
– tipo 1, sem sujidades ou presenças
de parasitas, larvas e bolores.
Embalagens
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade.
Embalagem Primária: embalagem em
película de polietileno laminado,
medindo 360 x 250 mm; espessura
0,06 mm, com impressão, atóxico
contendo
1
kg
do
produto.
Embalagem Secundária: Saco em
polietileno liso para revestimento
contendo 30 unidades de 1kg.
Ameixa em calda, embalagem
contendo identificação do produto
data de fabricação e prazo de
validade, c/ registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução
12/78 da CNNPA.
Ameixa Seca, escura, desidratada,
sem caroço, sem adição de açúcar,
grão uniforme, tamanho médio, livre
de glúten. Conter os dados de
identificação, informação nutricional,
data de fabricação e/ou número de
lote, data de validade, quantidade do
produto.
Amendoim, sem qualquer sujidade,
com selo ABICAB e data de
fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.
Azeite, de dendê, cor vermelho
escuro , odor e sabor característico,
livre de rancidez, odores e sabores
estranhos. Embalagem: com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e de acordo com a
Normas e /ou Resoluções vigentes da

Unid.

80

PADIM

R$ 3,23

R$ 258,40

80

0

0

Unid.

30

RIK

R$ 2,18

R$ 65,40

30

0

0

Unid.

250

VÔ
OLIMPIO

R$ 4,37

R$ 1.092,50

200

0

50

Unid.

1400

VÔ
OLIMPIO

R$ 4,28

R$ 5.992,00

1.300

0

100

Unid.

20

OLE

R$ 8,31

R$ 166,20

20

0

0

Unid.

20

OLE

R$ 3,67

R$ 73,40

20

0

0

Unid.

40

DORI

R$ 9,63

R$ 385,20

10

0

30

Unid.

30

MIL

R$ 4,81

R$ 144,30

30

0

0
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16

17

18

19

20

21

22

Anvisa/MS.
Azeite de oliva, puro, baixa acidez.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e de acordo com as
Normas
e/ou
Resolução
da
ANVISA/MS.
Azeitona verde, em conserva, com
caroço, embalagem com identificação
do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 12 meses da data
de entrega.
Bacon, embalagem em filme PVC
transparente
ou
saco
plástico
transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marca de acordo
com a Resolução da ANVISA n.105
de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
Balas mastigáveis, produto preparado
a base de açúcares fundidos e
adicionado de substancias que
caracterizam o produto, como suco
de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias
permitidas; a principal característica
do produto é o de apresentar-se
macio, submetido a amassamento
mecânico
até
obtenção
da
consistência desejada.
Batata palha, contendo identificação
do produto data de fabricação e
prazo de validade, c/ registro do
Ministério da Saúde, obedecendo à
resolução 12/78 da CNNPA.
Biscoito cream cracker, alimento
obtido
pelo
amassamento
e
cozimento conveniente de massa de
farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá ser
de dupla embalagem (3 em 1).
Composição nutricional porção (30g):
Máximo
de:
Valor
energético
136kcal=571kJ, carboidratos 21g,
gorduras totais de 4,8g, gorduras
saturadas 2,1g, 0 de gorduras trans,
sódio 278mg. Mínimo de: proteínas
de 2,6g. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e
de
características
organolépticas
anormais.
Biscoito de Maizena, alimento obtido
pelo amassamento e cozimento
conveniente de massa de farinha de
trigo preparada com farinhas, amido
e féculas; deverá ser de dupla
embalagem (3 em 1). Composição
nutricional porção (30g): Máximo de:
valor
energético
135kcal=567kJ,
carboidratos 23g, gorduras totais
3,7g, gorduras saturadas
1,6g,
gorduras trans 0, sódio 110mg.
Mínimo de: proteínas 1,5g. Serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais.

Unid.

85

GALLO

R$ 18,91

R$ 1.607,35

60

0

25

Unid.

20

HADA

R$ 2,53

R$ 50,60

20

0

0

Kg

47

SEARA

R$ 28,90

R$ 1.358,30

7

0

40

Unid.

180

ZAZA

R$ 7,00

R$ 1.260,00

30

0

150

Unid.

30

SLIGHT

R$ 4,72

R$ 141,60

30

0

0

Unid.

3200

MARILAN

R$ 3,06

R$ 9.792,00

1.800

800

600

Unid.

3000

MARILAN

R$ 4,20

R$ 12.600,00

1.800

800

400
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23

24

25

26

27

28

29

30

Biscoito, tipo Rosquinha, sabor leite,
composição nutricional porção (30g):
Máximo
de:
valor
energético
139kcal=514kJ, carboidratos de 23g,
gorduras totais de 4,5g, sódio de
126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais.
Café Tradicional, torrado e moído,
isento de sujidades e materiais
estranhos. composição 100% café
puro. Embalagem a vácuo, de
primeira qualidade, com identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e com registro no
Ministério da Saúde, selo de pureza
ABIC – Associação Brasileira da
Indústria do Café.
Canela, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Caldo, para culinária, de carne,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Caldo, para culinária, de galinha,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Camarão seco, apresentação com
casca, salgado, tamanho médio,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso.
Charque bovino dianteiro, salgada,
seca (curada), a base de: carne
bovina, sal, embalado a vácuo –
CRAYOVAC, em pacote de 1 kg.
Composição nutricional porção (30g):
Máximo
de:
valor
energético
80kcal=336kJ, gorduras totais 5g,
gorduras saturadas
1,7g, sódio
2400mg. Mínimo de: proteínas:
proteína 7g.
Catchup, tradicional, sem pimenta,
composto a base de polpa e suco de
tomate, sal, açúcar e outras
substâncias
permitidas,
de
consistência cremosa, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em
perfeito estado de conservação.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Unid.

1260

MARILAN

R$ 4,20

R$ 5.292,00

560

400

300

Unid.

1300

CAFÉ DO
VELHO

R$ 4,07

R$ 5.291,00

400

500

400

Unid.

15

KITANO

R$ 3,95

R$ 59,25

15

0

0

Unid.

100

MAGGI

R$ 1,31

R$ 131,00

50

0

50

Unid.

100

MAGGI

R$ 1,31

R$ 131,00

50

0

50

Kg

3

GMS

R$ 33,33

R$ 99,99

3

0

0

kg

1450

BELO
CHARQU
E

R$ 32,40

R$ 46.980,00

1.000

0

450

Unid.

150

FUGINI

R$ 2,88

R$ 432,00

100

0

50
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Chocolate
granulado,
colorido.
Embalagens
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Cravo, da índia, em botão floral
maduro e dessecado. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Creme
de
leite,
tradicional.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade.
Doce
de
amendoim
(tipo
paçoquinha), embalagem, embalados
individualmente com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Doce de amendoim (pé de moleque),
embalagem,
embalados
individualmente com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Doce de banana em tablete (tipo
bananada),
concentrado,
embalagem,
embalados
individualmente com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Doce de goiaba, goiabada de
consistência que possibilite o corte,
embalagem,
embalados
individualmente com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Ervilha, em conserva. Embalagem
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.
Cominho,
condimento
misto.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
Corante, alimentício à base de
urucum. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
Farinha, de mandioca, grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1, branca, isenta
de sujidades e materiais estranhos,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.

Unid.

20

MIL
CORES

R$ 5,40

R$ 108,00

20

0

0

Unid.

30

RICO

R$ 3,76

R$ 112,80

30

0

0

Unid.

40

CCGL

R$ 2,88

R$ 115,20

40

0

0

Unid.

100

MENDOQ
UITA

R$ 10,23

R$ 1.023,00

50

0

50

Unid.

100

XBOM

R$ 20,47

R$ 2.047,00

50

0

50

Unid.

200

XBOM

R$ 8,75

R$ 1.750,00

150

0

50

Unid.

200

XBOM

R$ 9,63

R$ 1.926,00

150

0

50

Unid.

30

QUERO

R$ 2,01

R$ 60,30

30

0

0

Unid.

140

RICO

R$ 0,87

R$ 121,80

80

0

60

Unid.

140

RICO

R$ 0,69

R$ 96,60

80

0

60

Kg

1200

PADIM

R$ 3,50

R$ 4.200,00

800

0

400
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42

43

44

45

46

47

Farinha, de tapioca, tipo 1, isenta de
sujidades e materiais estranhos,
acondicionada em embalagem com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.
Farinha,
de
trigo,
especial.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Normas
e/ou
resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
Feijão carioquinha, tipo 1, limpo, de
1ª qualidade, constituído de mínimo
90% de grãos na cor característica a
variedade
correspondente,
de
tamanho
e
formatos
naturais,
maduros, limpos e secos, sendo
permitido no máximo 2% de
impurezas e materiais estranhos e
livres de parasitas. Embalagem com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo
com Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Feijão, fradinho, tipo 1. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Fermentado
químico,
em
pó.
Validade não inferior a 6 meses,
contados a partir da data de sua
entrega. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS;
Rotulagem contendo no mínimo,
peso liquido, nome do fabricante e do
produto,
CNPJ
do
fabricante,
declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de
validade e de acordo com a
Resolução 38/77 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
Fermentado,
biológico
seco,
instantâneo, em pó, validade do
produto não poderá ser inferior a 6
meses, contados a partir da data de
sua entrega. O produto devera estar
em conformidade com as normas
e/ou
legislação
vigente
da
ANVISA/MS e da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos
- CNNPA; Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de
sal adicionado, numero do lote, data
de fabricação e data ou prazo de
validade.

kg

110

RICO

R$ 3,76

R$ 413,60

80

0

30

Unid.

80

FINNA

R$ 3,93

R$ 314,40

50

0

30

kg

1400

FAZ BEM

R$ 6,04

R$ 8.456,00

1.200

0

200

Unid.

30

PADIM

R$ 4,11

R$ 123,30

30

0

0

Unid.

50

DONA
BENTA

R$ 3,06

R$ 153,00

30

0

20

Unid.

40

DONA
BENTA

R$ 0,95

R$ 38,00

20

0

20
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48

49

50

51

52

53

Fubá de milho, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico,
isento de sujidades, acondicionado
em
embalagem
com
500g.
Embalagem contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.
Leite, de coco, tradicional, cor
branco-leitosa, cheiro próprio, não
rançoso, ausência de sujidades,
parasitos e larvas, a embalagem
deverá conter a identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.
Leite em pó integral, embalagem
aluminizada, contendo rótulo de
identificação do produto, marca do
fabricante, registros do Ministério da
Agricultura e/ou Saúde, prazo de
fabricação e validade. Composição
nutricional porção (26g): Máximo de:
valor energético 136kcal=663KJ,
carboidratos 11g,
gorduras totais
7,5g, gorduras saturadas 5,5g,
gorduras trans 0g, sódio 130mg.
Mínimo de: proteínas de 6,5g, cálcio
230mg.
Leite integral UHT, produto integral,
pasteurizado,
processado
pelo
sistema
UHT
(Ultra
Hight
Temperature). Acondicionado em
embalagens
estéreis,
totalmente
assépticas, protegidas do ar e da luz,
garantindo
perfeita
e
longa
conservação. Composição nutricional
(200ml): Máximo de: valor energético
118kcal=491KJ, carboidratos de 9,3g,
gorduras
totais
6g,
gorduras
saturadas 3,7g, gorduras trans 0g,
sódio 150mg. Mínimo de: proteínas
de 6g, cálcio 230mg.
Leite,
condensado,
tradicional.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido, e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Linguiça, tipo calabresa defumada ou
currada, embalagem à vácuo, em
condições adequadas ao consumo.
Composição nutricional porção (50g):
Máximo de: valor energético 322kcal,
gorduras
totais
28g,
gorduras
saturadas 8,8g, gorduras trans 0g,
sódio 1198mg. Mínimo de: proteínas
de 7,7g. Embalagem contendo a
identificação do produto, marca do
fabricante, informações nutricionais,
prazo de validade e peso líquido,
marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA nº 304 de
22/04/96 e nº 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99
e
da
Lei
Municipal/Vigilância
Sanitária
n.5504/99,
SIF/SIE.
Prazo
de

Unid.

280

PADIM

R$ 1,31

R$ 366,80

200

0

80

Unid.

130

PURO
SABOR

R$ 1,74

R$ 226,20

100

0

30

Unid.

1500

LASEREN
ISSIMA

R$ 10,94

R$ 16.410,00

600

500

400

Unid.

800

PIRACAN
JUBA

R$ 4,46

R$ 3.568,00

650

0

150

Unid.

150

ITALAC

R$ 4,46

R$ 669,00

100

0

50

Kg

800

SADIA

R$ 17,07

R$ 13.656,00

700

0

100
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

validade mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua
entrega.
Manteiga, com sal, de primeira
qualidade. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto devera ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Margarina, com sal, embalado em
potes
plásticos,
fechados,
e
proveniente de estabelecimento sob
inspeção
oficial.
Composição
nutricional porção (10g): Máximo de:
valor
energético
72kcal=302KJ,
gorduras
totais
8g,
gorduras
saturadas 2g, sódio 72mg.
Massa de Sopa, a base de: farinha de
trigo de sêmola ou semolina com
ferro e ácido fólico/ corante natural
de urucum ou outras substâncias
permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados.
Macarrão, espaguete, composição
nutricional porção (80g) Máximo de:
valor energético 288kcal=1205KJ,
carboidratos de 61g, gorduras totais
de 1g, gorduras trans 0g, Mínimo de:
proteínas de 6,5g, fibra alimentar de
0,8g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Macarrão,
parafuso,
composição
nutricional porção (80g). Máximo de:
valor energético 280kcal= 1176KJ,
carboidratos de 57g, gorduras totais
de 1g, gorduras saturadas 0g,
gorduras trans 0g. Mínimo de:
proteínas de 6,5g, fibra alimentar de
1g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Maionese, tradicional, embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
Milho branco para mungunzá, tipo 1,
branco e despeliculado. Embalagem
com dados de identificação do
produto e prazo de validade.
Milho para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
Milho
verde,
em
conserva.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca de
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.

Unid.

270

APARECI
DA

R$ 14,01

R$ 3.782,70

120

0

150

Unid.

280

DELINE

R$ 4,55

R$ 1.274,00

200

0

80

Unid.

550

PADIM

R$ 2,53

R$ 1.391,50

350

0

200

Unid.

1100

GALO

R$ 2,67

R$ 2.937,00

800

0

300

Unid.

1080

BRANDIN
I

R$ 2,71

R$ 2.926,80

1.000

0

80

Unid.

50

SOYA

R$ 1,57

R$ 78,50

50

0

0

Unid.

250

RICO

R$ 3,06

R$ 765,00

200

0

50

Unid.

200

RICO

R$ 2,80

R$ 560,00

200

0

0

Unid.

50

FUGINI

R$ 2,36

R$ 118,00

50

0

0
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63

64

65

66

67

68

Mistura para bolo, sabor festa,
enriquecida com ferro e acido fólico,
amido, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos
químicos
e
outras
substâncias permitidas pela legislação
e
devidamente
mencionadas.
Composição nutricional porção (35g).
Máximo
de:
valor
energético
130kcal= 546KJ, carboidratos de 28g,
gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg. Mínimo
de: proteínas de 0,9g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Mistura para bolo, sabor chocolate,
enriquecida com ferro e acido fólico,
cacau em pó, açúcar, sal, gordura
vegetal, fermentos químicos e outras
substâncias permitidas pela legislação
e
devidamente
mencionadas.
Composição nutricional porção (35g).
Máximo
de:
valor
energético
117kcal=490KJ, carboidratos de 27g,
gorduras totais de 1,8g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 188mg. Mínimo
de: proteínas de 1,4g. Embalagem:
com dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.
Molho de tomate, produto obtido do
cozimento de polpa de tomate, óleo
de soja, amido de milho, cebola, sal e
condimentos, composição nutricional
porção (60g). Máximo de: valor
energético
27kcal=113kJ,
carboidratos 5,9g, gorduras totais,
gorduras saturadas e trans 0g, sódio
317mg. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Queijo
ralado
tipo
parmesão,
acondicionado
em
embalagem
plástica, 1ª qualidade. O Produto
deverá ter validade não inferior a 4
meses. Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
Extrato, de tomate, concentrado,
composição nutricional porção (30g).
Máximo
de:
valor
energético
15kcal=63kJ,
carboidratos
4g,
gorduras totais, gorduras saturadas e
trans 0g, sódio 228mg. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Óleo de soja, derivado de soja
comestível
100%
refinado.
Embalagem com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.

Unid.

450

ITALAC

R$ 3,50

R$ 1.575,00

300

0

150

Unid.

250

ITALAC

R$ 3,50

R$ 875,00

200

0

50

Unid.

280

BONARE

R$ 1,39

R$ 389,20

180

0

100

Unid.

50

VIGOR

R$ 4,70

R$ 235,00

50

0

0

Unid.

630

BONARE

R$ 1,39

R$ 875,70

480

0

150

Unid.

400

LIZA

R$ 7,44

R$ 2.976,00

200

0

200
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69

70

71

72

73

74

75

76

77

Orégano, granulado, pacote contendo
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.
Proteína texturizada de soja, tipo I,
obtida
por
processamento
tecnológico adequado, a partir de
farinha de soja desengordurada.
Composição nutricional porção (50g):
Máximo
de:
valor
energético
175kcal= 735KJ, carboidratos de 15g,
sódio 15mg Mínimo de: proteínas de
25g, fibra 8g. Embalagem: com
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.
Pirulito doce, formato de coração,
embalado
individualmente,
peso
unitário 12gr, composição açúcar,
xarope de glicose, acidulante ácido
cítrico, aroma artificial de morango,
NÃO CONTÉM GLUTEM.
Refrigerante a base de cola,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Sardinha, peixe de água salgada,
conservado em molho de tomate,
eviscerada
e
descamada
mecanicamente, livre de nadadeiras,
calda e cabeça, pré-cozida, em
condições adequadas ao consumo,
acondicionada em embalagem, lata
recravada
e
esterilizada
de
180gramas, contendo a identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso, peso líquido
e de acordo com as normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/ MS
ou Ministério da Agricultura.
Sal iodado de mesa, tipo refinado,
embalagem com dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
Suco integral de UVA – conter polpa
da fruta, ingredientes: água e suco
de uva concentrado. Composição
nutricional porção (50ml): Mínimo de:
valor energético 10kcal. Pasteurizado
e homogeneizado.
Vinagre
de
vinho
branco,
composição: fermentado acético de
vinho branco e água. Acidez volátil
4%.

Unid.

50

RICO

R$ 1,74

R$ 87,00

50

0

0

Unid.

800

PRONTU
SOY

R$ 4,20

R$ 3.360,00

800

0

0

Unid.

1550

DOLLITO

R$ 10,72

R$ 16.616,00

50

0

1.500

Unid.

250

SCHIN

R$ 3,06

R$ 765,00

50

0

200

Unid.

350

SCHIN

R$ 3,06

R$ 1.071,00

150

0

200

Unid.

50

PALMEIR
A

R$ 3,41

R$ 170,50

50

0

0

kg

190

PADIM

R$ 0,87

R$ 165,30

140

0

50

Unid.

1600

DAFRUTA

R$ 4,11

R$ 6.576,00

1.600

0

0

Unid.

450

MINHOT
O

R$ 1,87

R$ 841,50

400

0

50
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78

Xerém
de
milho,
embalagem
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo
de validade. O produto deverá ter
registro no ministério da Agricultura
e/ ou Ministério da Saúde.

Unid.

340

RICO

R$ 1,10

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 374,00

1

2

3

4

5

6

PRODUTOS
Abóbora, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência
de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA
Alho, de primeira, sem a réstia.
Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido. O produto
devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Abacaxi, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Amendoim, de primeira, com casca,
maduro, seco, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Banana, da terra, de primeira, in
natura,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Batata,
doce,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

0

100

R$ 214.758,19

LOTE - 3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) - COTA RESERVA PARA AS “MICROEMPRESAS –
ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP"
ITEM

240

UNID.

TOTAL

MARCA

PREÇO
UNITÁRIO

Kg

280

IN
NATURA

R$ 1,92

kg

80

IN
NATURA

kg

90

kg

VALOR TOTAL

QUANTIDADES POR
SECRETARIAS
SEMPS

SEAD

SESAU

R$ 537,60

200

0

80

R$ 20,98

R$ 1.678,40

50

0

30

IN
NATURA

R$ 2,93

R$ 263,70

40

0

50

530

IN
NATURA

R$ 4,19

R$ 2.220,70

480

0

50

kg

270

IN
NATURA

R$ 3,80

R$ 1.026,00

170

0

100

kg

220

IN
NATURA

R$ 2,59

R$ 569,80

120

0

100
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7

8

9

10

11

12

13

Batata, inglesa, média de primeira,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Beterraba, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência
de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Cebola,
de
primeira,
branca,
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
12/78 da CNNPA.
Cenoura, 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, parasitas e
lavras, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
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, parasitas e
lavras, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Coco,
seco,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Gengibre, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência
de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

kg

560

IN
NATURA

R$ 2,60

R$ 1.456,00

360

0

200

kg

180

IN
NATURA

R$ 3,52

R$ 633,60

100

0

80

Kg

550

IN
NATURA

R$ 3,52

R$ 1.936,00

400

0

150

kg

440

IN
NATURA

R$ 2,09

R$ 919,60

240

0

200

kg

370

IN
NATURA

R$ 2,01

R$ 743,70

320

0

50

kg

400

IN
NATURA

R$ 1,67

R$ 668,00

320

0

80

kg

10

IN
NATURA

R$ 7,15

R$ 71,50

10

0

0
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14

15

16

17

18

19

20

21

Laranja, de primeira, in natura, tipo
pera,
apresentando
grau
de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Limão taiti, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Maçã, de primeira, in natura,
nacional, 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
12/78 da CNNPA.
Melancia, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Manga, de primeira, in natura, tipo
rosa,
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
12/78 da CNNPA.
Mamão, de primeira, in natura, tipo
papaya, 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
12/78 da CNNPA.
Melão, de primeira, in natura,
amarelo, 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
12/78 da CNNPA.
Milho, de primeira, in natura, verde,
em espiga, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da

kg

850

IN
NATURA

R$ 2,76

R$ 2.346,00

800

0

50

kg

80

IN
NATURA

R$ 2,09

R$ 167,20

30

0

50

kg

380

SG

R$ 5,27

R$ 2.002,60

280

0

100

kg

860

IN
NATURA

R$ 1,25

R$ 1.075,00

560

0

300

kg

180

IN
NATURA

R$ 3,43

R$ 617,40

80

0

100

kg

130

IN
NATURA

R$ 2,34

R$ 304,20

80

0

50

kg

290

IN
NATURA

R$ 2,42

R$ 701,80

240

0

50

Unid.

610

IN
NATURA

R$ 0,80

R$ 488,00

560

0

50
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22

23

24

25

26

CNNPA.
Pepino, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência
de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Pimentão, de primeira, tipo verde,
boa aparência, 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
12/78 da CNNPA.
Quiabo, 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, parasitas e
lavras, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Repolho,
de
primeira,
branco,
apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
Tomate, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência
de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

Kg

210

IN
NATURA

R$ 1,34

R$ 281,40

160

0

50

kg

340

IN
NATURA

R$ 2,09

R$ 710,60

240

0

100

kg

180

IN
NATURA

R$ 5,87

R$ 1.056,60

80

0

100

kg

280

IN
NATURA

R$ 2,95

R$ 826,00

200

0

80

kg

490

IN
NATURA

R$ 3,02

R$ 1.479,80

440

0

50

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 24.781,20

LOTE - 5 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) - COTA RESERVA PARA AS
“MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP"
PREÇO
ITEM
PRODUTOS
UNID. TOTAL MARCA
VALOR TOTAL
UNITÁRIO
Polpa, de fruta, natural, sabor
acerola, embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
NATURAL
capacidade, de acordo com a
1
Kg
500
R$ 5,85
R$ 2.925,00
FRUT
Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registrado no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde

QUANTIDADES POR
SECRETARIAS
SEMPS

SEAD

SESAU

350

0

150
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2

3

4

Polpa, de fruta, natural, sabor cajá.
Embalagem de 1kg, com identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Polpa, de fruta, natural, sabor
goiaba. Embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.
Polpa, de fruta, natural, sabor
maracujá. Embalagem de 1kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no
Ministério
da
Agricultura
e/ou
Ministério da Saúde.

Kg

500

NATURAL
FRUT

R$ 6,90

R$ 3.450,00

350

0

150

Kg

500

NATURAL
FRUT

R$ 5,84

R$ 2.920,00

350

0

150

Kg

650

NATURAL
FRUT

R$ 6,90

R$ 4.485,00

500

0

150

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 13.780,00

Parágrafo Primeiro: O valor anual estimativo para a contratação na Ata de Registro Preços é de R$ 334.919,39
(trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezanove reais e trinta e nove centavos) para os lotes, que
correrão à conta do orçamento de 2021 do Município de Cairu do Estado da Bahia e serão alocados quando da emissão
das Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e
do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade
interessada, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I.
Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a
indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à
ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II.
Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III.

Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através da Comissão Permanente
de Licitação - CPL;

IV.

Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do
Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet,
durante a vigência da presente ata;

V.
Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de Preços, devidamente publicada, ao
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir os valores das
aquisições a serem realizadas.
DA CONTRATAÇÃO

__________________________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
Página 19 de 22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: U568PQLN/GTXGJXGHYELRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
25 - Ano - Nº 4794

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do
005/2021, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade
contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços
capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação
registrados.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
de bens pretendida, poderá
registrados, respeitando-se a
das propostas e os preços

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de
valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 10 (quinze) dias úteis, após o
recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante apresentação
do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.
Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias, e estar acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Certidões de INSS, FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E TRABALHISTA.
Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à
CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de
sua reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art.
65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAIRU, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU deverá:
I.
Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado;

II.
III.

Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus
preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante
comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I.
Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e
no Edital do Pregão Eletrônico, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II.
Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos
materiais;
III.

Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores visando igual oportunidade
de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações,
na forma da legislação vigente.

__________________________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
Página 20 de 22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: U568PQLN/GTXGJXGHYELRA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
26 - Ano - Nº 4794

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:
Houver interesse público, devidamente fundamentado;

I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo
MUNICÍPIO;
Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no
mercado;
Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do
cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em vista fato
superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá
promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido
o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I.
II.
III.
IV.

Advertência;
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado;
Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos,
independentemente da aplicação de multas:
I.
Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o
MUNICÍPIO;

II.

Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III.

Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos fornecimentos do MUNICÍPIO
ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido
apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em
que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão
do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO
rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções
previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo
MUNICÍPIO;
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Segunda-feira
17 de Maio de 2021
27 - Ano - Nº 4794

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à
CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da
comunicação de confirmação da sanção;
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver,
valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO,
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou
aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à
contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo
com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 e as propostas apresentadas pelas
CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos
objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005/2021, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo
senhor Gestor Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU o gerenciamento da presente Ata de
Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) via de igual teor e forma.

Cairu – BA, 14 de maio de 2021.

HILDÉCIO ANTÔNIO MEIRELES FILHO
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA
CONTRATANTE

PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA
PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA EIRELI - EPP
EMPRESA DETENTORA DA ATA

CREMILDA CRUZ DE ALMEIDA
C CRUZ DE ALMEIDA
EMPRESA DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Tácila Silva Brandão
CPF nº: 017.860.945-50

02 - ...........................................................
Nome: Ana Alice Ribeiro do Rosário
CPF nº: 909.685.225-72
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