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Apostilamentos

PPEFEITUPA DE

ESTADO DA BAHIA
PREFTURA DE EUNAPOLIS
SECRETARIA MUNIOPAL DE SAÚDE

NASCEU PRA SE -Irei -

a•lIiI('224EJ
CONTRATO: 43212018
ADITIVO 04-2022
PREGÃO PRESENCIAL: 031/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 312/2018
Terceiro Termo de Apostilamento do Contrato 432/2018-AD04-2022, entre O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS BAHIA, e a
Empresa: INFORTEL TELECOMUNICIAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ 06.105.013/0001-01. OBJETO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DOS LINKS E PONTOS DE
CONECTIVIDADE PARA OS SERVIÇOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF no 16.233.439/000102, com sede e foro nesta Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia à Rua Arquimedes Martins n° 525, Bairro Centauro CEP
45.821-140, Brasil, neste ato representado pela PREFEITA, Sra. CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA, doravante
denominada CONTRATANTE, resolve remanejar saldos do contrato acima indicado que se regerá pela legislação
pertinente no Art. 65 § 8° da Lei Federal n° 8.666/93, com alteração introduzida posteriormente e pelas cláusulas e
condições seguintes:
1 - Do Objeto - Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento, e o remanejamento de saldos de contrato entre
as fontes de recursos abaixo discriminados:
DE:
PODER: 2 - Poder Executivo
ORGÃO: 17- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMÁTICA ECONÔMICA: 10.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO
ADMINISTRATIVO.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO: 15001002 Recursos do Exercício Corrente-Outros Recursos não Vinculados
VALOR: R$ 13.912,00 (treze mil, novecentos e doze reais)
Totalizando: R$ 13.912,00 (treze mil, novecentos e doze reais)
PARA:
PODER: 2 - Poder Executivo
ORGÃO: 17- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMÁTICA ECONÔMICA: 10.126.0002.2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO: 15001002 Recursos do Exercício Corrente-Outros Recursos não Vinculados
VALOR: R$ 13.912,00 (treze mil, novecentos e doze reais)
Totalizando; R$ 13.912,00 (treze mil, novecentos e doze reais)

2 - JUSTIFICATIVA - Remanejamento de saldos de contrato entre as fontes de recursos.
3 - Este Apostilamento entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2022
Eunápolis-Ba, 25 de outubro de 2022.
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA
Cordélia Torres de Almeida
Prefeita
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 239/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro –
Eunápolis-BA, representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida,
considerando o julgamento da licitação, Pregão Eletrônico nº 058/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 239/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa
SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.872.718/0001-66, localizada a Rua
Adolpho Xavier Gomes, Nº 493A, Ivan Moura, Eunápolis - Bahia, CEP: 45830-510,
representada pelo Sr Luiz Carlos Malva, nacionalidade: Brasileira, estado civil: Casado,
profissão: Empresário, inscrito no CPF nº 698.304.877-68, RG 15604679-24 SSP/BA, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas
alterações e no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com
as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLISBA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 239/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº 058/2022 (SRP) e na
proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 149.988,81 (cento e quarenta e nove mil
novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo os seguintes itens e preços
relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
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2.3 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.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da
data da sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a
vantajosidade de suas condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima
definida considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente
de qualquer outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos
praticados no mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens
5.1.1 e 5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento;
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CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só
dessa forma produzirão efeito.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 058/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas
administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas
transcrições.
6.4 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços,
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões
à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição
ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata.
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Prefeitura Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 03 de novembro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
SILBRAN DISTRIBUIDORA EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
SUCOS CONCENTRADOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANTIDADE

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1

SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO CAJU, 60% de polpa, sem adição de açúcar,
pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litros. Rótulo com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote, conforme
legislação. Embalagem de 1 litro.

LT

15.507

R$ 4,83

R$ 74.898,81

2

SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO GOIABA, 60% de polpa, sem adição de açúcar,
pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litros. Rótulo com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote, conforme
legislação. Embalagem de 1 litro.

LT

3

SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO MANGA, 60% de polpa, sem adição de açúcar,
pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litros. Rótulo com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote, conforme
legislação. Embalagem de 1 litro.

LT

MARCA

IMPERIAL
9.000

R$ 6,26

R$ 56.340,00

IMPERIAL
3.000

R$ 6,25

VALOR TOTAL
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 239/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro –
Eunápolis-BA, representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida,
considerando o julgamento da licitação, Pregão Eletrônico nº 058/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 239/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa
CORREIA E SILVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrita no
CNPJ:96.829.296.0001/27, localizada a Av. Santos Dumont, Nº 388, 1º Andar, Centro,
Eunápolis - Bahia, CEP: 45.870-010, representada pelo Sr. Edson Correia da Silva, inscrito no
CPF nº181.776.545-00, RG 2493248-57 SSP/BA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitandose as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto Federal nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLISBA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 239/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº 058/2022 (SRP) e na
proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 476.921,97 (quatrocentos e setenta e seis mil
novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), sendo os seguintes itens e preços
relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
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2.3 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.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da
data da sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a
vantajosidade de suas condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima
definida considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente
de qualquer outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos
praticados no mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens
5.1.1 e 5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento;
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CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só
dessa forma produzirão efeito.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 058/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas
administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas
transcrições.
6.4 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços,
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões
à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição
ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata.
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Prefeitura Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 03 de novembro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
CORREIA E SILVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
LOTE IV - PÃES
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANTIDADE

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1

PÃO HOT DOG 50 g: Pães devem ser produzidos no dia do consumo. Eles
podem ser transportados em caixas monoblocos limpas e revestidas de
papel manteiga. Todas as caixas devem estar tampadas com papel
manteiga.

KG

22.923

R$ 17,15

R$ 393.129,45

LIMIAR

2

PÃO DE LEITE 50 g: Embalagem hermeticamente fechada, própria para o
alimento, contendo data da fabricação, validade e dados do fornecedor.
Pães devem ser distribuidos com prazo de validade maior que 5 dias e
podem ser transportados em caixas monoblocos limpas e revestidas de
papel manteiga.

KG

4.866

R$ 17,22

R$ 83.792,52

ARCANJO

VALOR TOTAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTRFREJCRKUZNEE0QTGYRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 476.921,97

MARCA

Sexta-feira
4 de Novembro de 2022
13 - Ano XIII - Nº 8522

Eunápolis

Página 1 de 8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 239/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro –
Eunápolis-BA, representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida,
considerando o julgamento da licitação, Pregão Eletrônico nº 058/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 239/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa
MARABERTO ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ:12.523.159/0001-70, localizada a Av. Monte
Castelo, Nº 726-A, Santa Lúcia, Eunápolis - Bahia, CEP: 45.822-081, representada pelo Sr.
Osmar Souza Silveira, nacionalidade: Brasileira, estado civil: Casado, profissão: Empresário,
inscrito no CPF nº192.013.035-72, RG 08712225-15 SSP/BA, de acordo com a classificação por
ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLISBA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 239/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº 058/2022 (SRP) e na
proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 3.347.699,02 (três milhões trezentos e quarenta
e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos), sendo os seguintes itens e
preços relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
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2.3 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.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da
data da sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a
vantajosidade de suas condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima
definida considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente
de qualquer outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos
praticados no mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens
5.1.1 e 5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento;
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CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só
dessa forma produzirão efeito.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 058/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas
administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas
transcrições.
6.4 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços,
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões
à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição
ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata.
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Prefeitura Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 03 de novembro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
MARABERTO ALIMENTOS LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
LOTE V - HORTIFRUTGRANJEIROS
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
ALHO, de 1ª qualidade e variação colorado diâmetro 5, não apresentar mau
estado de conservação,mofo e/ou fermentação, odor estranho, brotamento. A
embalagem deverá estar limpa, ser resistente e de boa aparência. Demais
especificações devem estar de acordo c/ a Portaria nº 85, de 06/03/2002 e de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
ABACAXI, tamanho grande, maduro sem sinal de putrefação, de 1ª qualidade.
Intacto e sem sinais de deterioração. Apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequada para o consumo. Embalagem limpa.

UND

QUANTIDADE

MARCAA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL ESTIMADO

KG

15.639

LA CAMPINA

R$ 26,00

R$ 406.614,00

KG

15.524

IN NATURA

R$ 3,70

R$ 57.438,80

KG

7.416

IN NATURA

R$ 3,00

R$ 22.248,00

KG

19.400

IN NATURA

R$ 2,20

R$ 42.680,00

4

ABÓBORA, tamanho grande, de 1ª qualidade. Intacta e sem sinais de
deterioração. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequada para o
consumo. Embalagem limpa.
AIPIM, de 1ª qualidade. Intacto e sem sinais de deterioração. Apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequada para o consumo. Embalagem limpa.

5

BANANA PRATA, graúda de 1ª qualidade, intacto e sem sinais de deterioração.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.

KG

57.934

IN NATURA

R$ 3,30

R$ 191.182,20

6

BANANA TERRA, tamanho grande de 1ª qualidade, intacto e sem sinais de
deterioração. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo.

KG

32.977

IN NATURA

R$ 3,50

R$ 115.419,50

3
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8

BATATA DOCE, graúda, selecionada, sem broca, lavada, padrão uniforme, tipo
branca grande. Não deve apresentar pontos de brotamento.
BATATA INGLESA, graúda de 1ª qualidade, intacto e sem sinais de
deterioração. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Não deve apresentar pontos de brotamento.

KG

31.754

IN NATURA

R$ 7,50

R$ 238.155,00

9

BETERRABA, de 1ª qualidade, intacto e sem sinais de deterioração.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Não
deve apresentar pontos de brotamento.

KG

1.106

IN NATURA

R$ 4,50

R$ 4.977,00

10

CEBOLA, de 1ª qualidade tipo comercial, grupo amarela, subgrupo globular.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

KG

42.781

IN NATURA

R$ 7,80

R$ 333.691,80

11

CENOURA, de 1ª qualidade nacional, intactas. Sem sinais de deterioração,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

KG

36.073

IN NATURA

R$ 6,50

R$ 234.474,50

KG

24.129

IN NATURA

R$ 3,50

R$ 84.451,50

KG

31.046

IN NATURA

R$ 2,40

R$ 74.510,40

7

12
13

CHUCHU, Graúdo de 1ª Qualidade, intacto e sem sinais de deterioração.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.
Embalagem limpa.
LARANJA PÊRA, de 1ª qualidade, casca lisa sem perfuração, sem sinal
de putrefação, tamanho médio.

KG

23.808

IN NATURA

R$ 3,40

R$ 80.947,20
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14
15
16

MAÇÃ NACIONAL, de 1ª qualidade. Intacto e sem sinais de deterioração. Deve
apresentar com característica e todas devem estar com talos. Apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequada para o consumo. Embalagem limpa.
MAMÃO, de 1ª qualidade, casca lisa sem perfuração, sem sinal de putrefação,
tamanho grande.
MANGA HADEM, casca lisa, limpa, sem perfuração, sem sinal de putrefação,
tamanho médio.

KG

36.001

PRIME

R$ 7,55

R$ 271.807,55

KG

5.309

IN NATURA

R$ 3,00

R$ 15.927,00

KG

10.617

IN NATURA

R$ 3,00

R$ 31.851,00

KG

89.077

IN NATURA

R$ 1,90

R$ 169.246,30

KG

265

IN NATURA

R$ 5,30

R$ 1.404,50

KG

25.975

IN NATURA

R$ 7,50

R$ 194.812,50

20

MELANCIA, tamanho grande de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.
PEPINO, in natura, firme, limpo, sem partes estragadas, amassadas ou moles,
de cor verde escura.
PIMENTÃO VERDE, de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
QUIABO VERDE, graúdo de 1ª qualidade, intacto e sem sinais de deterioração.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.

KG

177

IN NATURA

R$ 14,31

R$ 2.532,87

21

REPOLHO VERDE, de 1ª qualidade, intacto e sem sinais de deterioração.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequada para o
consumo. Embalagem limpa.

KG

885

IN NATURA

R$ 3,90

R$ 3.451,50

22

TOMATE, graúdo de 1ª qualidade, intacto e sem sinais de deterioração.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequada para o consumo.
Embalagem limpa.

KG

45.568

IN NATURA

R$ 8,50

R$ 387.328,00

23

OVOS BRANCOS: embalados em placas de papelão com 30 unidades cada placa.
Nome do fabricante, prazo de validade, marca do produto. Peso líquido e de

Dúzia

29.559

GRANJETIBÁ

R$ 7,50

R$ 221.692,50

17
18

19
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acordo com as normas e/ou resoluções da Anvisa/MS. Não aceitamos ovos
rachados e ou trincados e com sujidades.

24
25

26

COENTRO, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa
anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. (Molho mínimo de 100 g)
MOLHO
COUVE, folhas íntegras, sem perfuração, sem sinal de putrefação, tamanho
médio (Molho mínimo de 200g).
MOLHO
ALFACE, folhas verde ou roxo, tamanho médio inteiros, coloração uniforme e
sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e
umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. (Pés de 300g).
PÉS

34.507

IN NATURA

R$ 3,50

R$ 120.774,50

13.231

IN NATURA

R$ 2,90

R$ 38.369,90

590

IN NATURA

R$ 2,90

R$ 1.711,00

VALOR TOTAL
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TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 392/2021
DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia Torres
de Almeida.
CONTRATADA: JL MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita
no CNPJ: 26.084.880/0001-15, localizada a RUA RUI BARBOSA, Nº 22, SALA 103, ANDAR 2, EDF
SAENE, CENTRO – SANTO ANTONIO DE JESUS/BA CEP: 44.430-198, representada pelo Sr JAILTON
DA SILVA PEREIRA JUNIOR, inscrito no CPF nº 016.396.725-32, RG 0819768952 SSP/BA.

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 053/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Termo de Prorrogação de Prazo, da Ata de Registro de Preços nº 001/2022 do Pregão
Eletrônico nº 001/2022, firmado entre as partes em 25/02/2022, que tem por objeto a REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO ODONTOLÓGICO VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS,
PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
1.2 A justificativa para a presente PRORROGAÇÃO DE PRAZO consta da solicitação encaminhada
através do OFÍCIO nº 417/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, anexado ao procedimento
administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
3.1 A previsão legal para o presente TERMO DE PRORROGAÇÃO está contida no O artigo 12, caput, do
Decreto Federal nº 7.892/2013 “estipulou que a ata de registro de preços não poderá ter duração
superior a 12 (doze) meses, computadas as possíveis prorrogações, conforme estabelece a própria
Lei nº 8.666/1993.
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo de Renovação é de 24/08/2022 A 20/02/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original firmado
e não colidentes com o presente Termo de Prorrogação.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 24 de agosto de 2022.

__________________________________

__________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

JL MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

CONTRATANTE

HOSPITALARES LTDA - ME
CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)
2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 392/2021
DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia Torres
de Almeida.
CONTRATADA: ODONTO TALITA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.138.050/0001-53, localizada a AV.
PRESIENE GETÚLIO VARGAS, Nº 4191, BAIRRO: SÃO LOURENÇO – TEIXEIRA DE FREITAS/BA CEP:
45.992-000, representada pelo Sr CARLOS ANTÔNIO ROCHA DE PAULA, inscrito no CPF nº
104.824.073-87, RG 09581600-5 IFP/RJ.

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 001/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Termo de Prorrogação de Prazo, da Ata de Registro de Preços nº 002/2022 do Pregão
Eletrônico nº 001/2022, firmado entre as partes em 25/02/2022, que tem por objeto a REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO ODONTOLÓGICO VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS,
PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
1.2 A justificativa para a presente PRORROGAÇÃO DE PRAZO consta da solicitação encaminhada
através do OFÍCIO nº 418/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, anexado ao procedimento
administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
3.1 A previsão legal para o presente TERMO DE PRORROGAÇÃO está contida no O artigo 12, caput, do
Decreto Federal nº 7.892/2013 “estipulou que a ata de registro de preços não poderá ter duração
superior a 12 (doze) meses, computadas as possíveis prorrogações, conforme estabelece a própria
Lei nº 8.666/1993.
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo de Renovação é de 24/08/2022 A 20/02/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original firmado
e não colidentes com o presente Termo de Prorrogação.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 24 de agosto de 2022.

__________________________________

__________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

ODONTO TALITA LTDA - ME

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)
2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 392/2021
DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia Torres
de Almeida.
CONTRATADA: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 11.768.299/000145, localizada a RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, Nº 689, SALA 104, BAIRRO: VILAR DOS TELES – SÃO
JOAO DE MERITI/RJ CEP: 25.561-140, representada pelo Sr GABRIEL DE CARVALHO ALVES, inscrito
no CPF nº 167.767.957-38, RG 2488223-89 DETRAN/RJ.

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 001/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Termo de Prorrogação de Prazo, da Ata de Registro de Preços nº 003/2022 do Pregão
Eletrônico nº 001/2022, firmado entre as partes em 25/02/2022, que tem por objeto a REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO ODONTOLÓGICO VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS,
PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
1.2 A justificativa para a presente PRORROGAÇÃO DE PRAZO consta da solicitação encaminhada
através do OFÍCIO nº 418/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, anexado ao procedimento
administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
3.1 A previsão legal para o presente TERMO DE PRORROGAÇÃO está contida no O artigo 12, caput, do
Decreto Federal nº 7.892/2013 “estipulou que a ata de registro de preços não poderá ter duração
superior a 12 (doze) meses, computadas as possíveis prorrogações, conforme estabelece a própria
Lei nº 8.666/1993.
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo de Renovação é de 24/08/2022 A 20/02/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original firmado
e não colidentes com o presente Termo de Prorrogação.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 24 de agosto de 2022.

__________________________________

__________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)
2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 392/2021
DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia Torres
de Almeida.
CONTRATADA: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ:
12.095.582/0001-16, localizada a RUA CASTRO, Nº 145, BAIRRO: VILA VERA CRUZ –
APUCARANA/PR CEP: 86.804-290, representada pelo Sr RAFAEL MACHADO, inscrito no CPF nº
050.247.779-21, RG 92457440-0 SSP/PR.

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 001/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Termo de Prorrogação de Prazo, da Ata de Registro de Preços nº 004/2022 do Pregão
Eletrônico nº 001/2022, firmado entre as partes em 25/02/2022, que tem por objeto a REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO ODONTOLÓGICO VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS,
PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
1.2 A justificativa para a presente PRORROGAÇÃO DE PRAZO consta da solicitação encaminhada
através do OFÍCIO nº 418/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, anexado ao procedimento
administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
3.1 A previsão legal para o presente TERMO DE PRORROGAÇÃO está contida no O artigo 12, caput, do
Decreto Federal nº 7.892/2013 “estipulou que a ata de registro de preços não poderá ter duração
superior a 12 (doze) meses, computadas as possíveis prorrogações, conforme estabelece a própria
Lei nº 8.666/1993.
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo de Renovação é de 24/08/2022 A 20/02/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original firmado
e não colidentes com o presente Termo de Prorrogação.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 24 de agosto de 2022.

__________________________________

__________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CONTRATANTE

LTDA - ME
CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)
2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2021
DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia Torres
de Almeida.
CONTRATADA: VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ: 14.706.667/0001-19, localizada
a RUA CLAUDIONOR DOS SANTOS PARANHOS Nº 112 – GALPÃO 03 - PITANGUEIRAS – CEP: 42.701390 - LAURO DE FREITAS/BAHIA, representada pelo Sr. EDNALDO DOS SANTOS ROSENO, inscrito
no CPF: 018.219.375-62, RG: 09435462.

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 053/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Termo de Prorrogação de Prazo, da Ata de Registro de Preços nº 001/2022 do Pregão
Eletrônico nº 053/2021, firmado entre as partes em 10/01/2022, que tem por objeto a REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, PELO PERÍODO
DE 6 (SEIS) MESES.
1.2 A justificativa para a presente PRORROGAÇÃO DE PRAZO consta da solicitação encaminhada
através do OFÍCIO nº 388-A/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, anexado ao
procedimento administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
3.1 A previsão legal para o presente TERMO DE PRORROGAÇÃO está contida no O artigo 12, caput, do
Decreto Federal nº 7.892/2013 “estipulou que a ata de registro de preços não poderá ter duração
superior a 12 (doze) meses, computadas as possíveis prorrogações, conforme estabelece a própria
Lei nº 8.666/1993.
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo de Renovação é de 09/07/2022 A 10/01/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original firmado
e não colidentes com o presente Termo de Prorrogação.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 09 de julho de 2022.

__________________________________

__________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

VIVASMED DISTRIBUIDORA LTDA

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)
2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2021
DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia Torres
de Almeida.
CONTRATADA: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ:
15.229.287/0001-01, localizada a RUA JOSÉ DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, CAIÇARA,
GUANAMBI, BA, CEP 46.430-000, representada pela Sra. SUZY ARAÚJO SILVA, inscrito no CPF:
675.782.685-20, RG: 0232634157 SSP/BA.

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 053/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Termo de Prorrogação de Prazo, da Ata de Registro de Preços nº 002/2022 do Pregão
Eletrônico nº 053/2021, firmado entre as partes em 10/01/2022, que tem por objeto a REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, PELO PERÍODO
DE 6 (SEIS) MESES.
1.2 A justificativa para a presente PRORROGAÇÃO DE PRAZO consta da solicitação encaminhada
através do OFÍCIO nº 389-A/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, anexado ao
procedimento administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
3.1 A previsão legal para o presente TERMO DE PRORROGAÇÃO está contida no O artigo 12, caput, do
Decreto Federal nº 7.892/2013 “estipulou que a ata de registro de preços não poderá ter duração
superior a 12 (doze) meses, computadas as possíveis prorrogações, conforme estabelece a própria
Lei nº 8.666/1993.
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo de Renovação é de 09/07/2022 A 05/01/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original firmado
e não colidentes com o presente Termo de Prorrogação.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 09 de julho de 2022.

__________________________________

____________________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)
2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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Eunápolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2021
DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Arquimedes Martins, 525, bairro Centauro, Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, neste ato representado por sua Prefeita, Srª. Cordélia Torres
de Almeida.
CONTRATADA: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 14.683.163/0001—50, localizada a RUA CEARÁ, Nº 02,
GALPÃO Nº 1, SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR - BA, CEP 41.510-770, representada pela Sra. ALOÍZIA
DE OLIVEIRA BRITO SILVA, inscrito no CPF: 351.115.185-68, RG: 00.652.278-59 SSP/BA.

DO TERMO ADITIVO
Com fundamentos nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores, as partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, celebrar a presente
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 053/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 Objeto: Termo de Prorrogação de Prazo, da Ata de Registro de Preços nº 003/2022 do Pregão
Eletrônico nº 053/2021, firmado entre as partes em 10/01/2022, que tem por objeto a REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, PELO PERÍODO
DE 6 (SEIS) MESES.
1.2 A justificativa para a presente PRORROGAÇÃO DE PRAZO consta da solicitação encaminhada
através do OFÍCIO nº 390-A/2022 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, anexado ao
procedimento administrativo correspondente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL
3.1 A previsão legal para o presente TERMO DE PRORROGAÇÃO está contida no O artigo 12, caput, do
Decreto Federal nº 7.892/2013 “estipulou que a ata de registro de preços não poderá ter duração
superior a 12 (doze) meses, computadas as possíveis prorrogações, conforme estabelece a própria
Lei nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 A vigência do presente termo de Renovação é de 09/07/2022 A 10/01/2023.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços original firmado
e não colidentes com o presente Termo de Prorrogação.
E, por estarem ajustadas e concordes, as partes firmam o presente termo de aditivo em três vias, de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, a fim de que surtam os
pertinentes efeitos jurídicos.

Eunápolis - BA, 09 de julho de 2022.

__________________________________

_______________________________________________

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E

CONTRATANTE

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
CONTRATADA

Testemunhas:
1.____________________________ (CPF n° ___________________)
2. ____________________________ (CPF n° ___________________)
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 207/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro –
Eunápolis-BA, representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida,
considerando o julgamento da licitação, Pregão Eletrônico nº 038/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 207/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa
SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.872.718/0001-66, localizada a Rua
Adolpho Xavier Gomes, Nº 493A, Ivan Moura, Eunápolis - Bahia, CEP: 45830-510,
representada pelo Sr. Luiz Carlos Malva, inscrito no CPF nº 698.304.877-68, RG 15604679-24
SSP/BA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da
Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 207/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 (SRP) e na
proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 1.350.097,52 (um milhão trezentos e cinquenta
mil noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), sendo os seguintes itens e preços
relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
2.3 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.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
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3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da
data da sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a
vantajosidade de suas condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima
definida considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente
de qualquer outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos
praticados no mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens
5.1.1 e 5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só
dessa forma produzirão efeito.
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6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 038/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas
administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas
transcrições.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Prefeitura Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 21 de outubro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________________
SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
LOTE I - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
Achocolatado em Pó - Vitaminado, contendo ingridientes: açucar, cacau, estrato
de malte, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2,
B6, c, D3 e PP), estabilizante lecitina de soja e aromatizante O prazo de validade
deve ser no mínimo de 06 (seis) meses contados a partir da data de entrega.
Embalagem plástica de 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Açucar - Cristal, acondicionado em embalagem plástica de 1kg, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Adoçante - Dietético artificial liquído. A base de sacarina sódica e ciclamato de
sódio, frascos de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote,
quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no ministério da saúde. De
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78).
Embalagem com 100ml.Embalagem de 100ml. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).

UND

QUANT.

VL. UNIT.

VALOR TOTAL

MARCA

KG

453

R$ 8,99

R$

4.072,47

Choco evas

KG

18.757

R$ 5,45

R$

102.225,65

Dalila

UND

668

R$ 2,99

R$

1.997,32

Maratá

4

Ameixa - inatura, de primeira qualidade, embalagem em saco plástico,
transparente, atoxico. embalagem 500 gramas. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).

KG

92

R$ 23,39

R$

2.151,88

La violetera

5

Amendoim - sem pele, torrado, constituido de grao inteiros, de primeira qualidade,
sem fermentação e morfo, acondicionado em saco, atoxico, Embalagem 50
gramas. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços
deve-se seguir o exposto na coluna UND).

Pct

1.980

R$ 1,23

R$

2.435,40

Santa Helena
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6

Amido de milho - pacote de 500 gramas, com identificação do produto e prazo
de validade. Embalaghem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para
a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

KG

423

R$ 8,12

R$

3.434,76

Prontu

7

Arroz - Branco polido, tipo 1, classe longo e fino. Características gerais:
procedência nacional e de safra corrente. Isento de mofo, de odores estranhos e
de substâncias nocivas. O prazo de validade deve ser no mínimo de 06 (seis)
meses, contados a partir da entrega. Embalagem em plástico transparente atóxixo
pacote plástico de 1 kg. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

KG

8.810

R$ 4,89

R$

43.080,90

Intruso

KG

984

R$ 6,98

R$

6.868,32

Camil

KG

409

R$ 14,94

R$

6.110,46

Prontu

Lata

1.555

R$ 5,79

R$

9.003,45

Robinson Crusoé

UND

158

R$ 14,58

R$

2.303,64

Bonfim

UND

656

R$ 29,90

R$

19.614,40

Cocinero

8

9

10

11

12

Arroz - Integral, tipo 1, classe longo e fino. Características gerais: procedência
nacional e de safra corrente. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias
nocivas. O prazo de validade deve ser no mínimo de 06 (seis) meses, contados a
partir da entrega. Embalagem em pla´stico transparente atóxico pct plástico. de 01
Kg. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços devese seguir o exposto na coluna UND).
Aveia em Floco - Pacote com 500g , integro, com data de fabricação do produto
referente ao mês de entrega da mercadoria. Embalagem de 500 gr. (A unidade
de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).
Atum - ralado, em oleo comestivel, embalagem lata, contendo no minimo 170
gramas, com identificação do produto e prazo de validade. Carimbo de inspeção
do SIF/SIE. Embalagem de 170 gr. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Azeite de dendê - em embalagens de 500 ml. As embalagens devem conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais,numero de lote, data de validade e quantidade do produto.Validade
mínima de 6 meses á partir da data de entrega. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Azeite de Oliva - Acidez de no máximo 1%. O produto deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e validade, quantidade do produto. Embalagem 500ml. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
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13

14

15

16

17

18

Azeitona Verde - Com caroço, O produto deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e validade,
quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no mínimo de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de entrega. Embalagem vidro de 500ml. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Azeitona Verde - Sem caroço, O produto deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e validade,
quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no mínimo de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de entrega. Embalagem vidro de 500ml. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Balas - Macias, Mastigaveis, com sabores variados. O produto deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e validade, quantidade do produto. Embalagem de 600gr/pct. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Barra de Cereal - sabor castanha do para, 25 gramas, glicose de milho , flocos
de arroz tostado,castanha do para, aveia em flocos, açucar invertido, gordura
vegetal,sal e estabelizante, lecitina de sodio, com identificação do produto e prazo
de validade. Cx com 24 unid com 25gr cada uma. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Barra de Cereal - sabor banana 25 gramas, glicose de milho , flocos de arroz
tostado, banana desidratada, aveia em flocos, açucar invertido, gordura
vegetal,sal e estabelizante, lecitina de sodio, com identificação do produto e prazo
de validade. Caixa com 24 unid com 25 gr cada uma. (A unidade de medida a
ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).
Batata Palha - De primeira qualidade integra e crocante embalado em plástico
resistente. Com identificação do produto, nome e endereço do fabricante data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses contados a partir da data
de entrega. Pacote com 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

UND

198

R$ 10,47

R$

2.073,06

Campo Belo

UND

456

R$ 11,25

R$

5.130,00

Campo Belo

PCT

280

R$ 11,94

R$

3.343,20

Riclan

CX

522

R$ 38,99

R$

20.352,78

Nutry

CX

301

R$ 38,99

R$

11.735,99

Nutry

PCT

421

R$ 11,50

R$

4.841,50

Boa
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19

20

21

22

23

24

25

Bebida Achocolatada Líquida - Leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite
em pó, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, vitamina
(C,PP,E,B6,B2,B1 e A), espessante: goma guar e carragena, estabilizantes: mono
e diglicerídios, citrato de sódio e lecitina de soja, aromaltizante. CONTÉN
GLUTÉN. Embalagem tipo tetrapack 200ml. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Bombom - em formato de bola, com recheio à base de castanha de caju,
envolvido por uma camada de biscoito wafwr, coberto com camada de chocolate
ao leite. Pacote com 50 unidades de 20 gramas. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Café - Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas,
acondicionado em pacote de 250g, íntegro, resistente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do
lote data de fabricação, quantidade do produto, referencia: Café Pilão, Paquetá e
Três Corações com selo de pureza ABIC. Pacote com 250gr (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Caldo Culinário - tablete, sabor galinha, caixa com seis unidades, 57 gramas.
Caixa com seis unid. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Caldo Culinário - tablete, sabor carne, caixa com seis unidades, 57 gramas. Caixa
com seis Unid. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Chá de Camomila - Acondicionado em envelope individual, de papel
impermeável, com vedações mecânicas (selagem), embalagem deverá trazer
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega. Caxia com 10 saches. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Chá de Cidreira - Acondicionado em envelope individual, de papel impermeável,
com vedações mecânicas (selagem), embalagem deverá trazer externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Caixa com 10 saches. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).

UND

6.900

R$ 1,45

R$

10.005,00

Italakinho

PCT

519

R$ 42,76

R$

22.192,44

Garoto

KG

6.114

R$ 44,99

R$

275.068,86

Pilão

CX

479

R$ 2,19

R$

1.049,01

Arisco

CX

479

R$ 2,19

R$

1.049,01

Arisco

CX

393

R$ 3,29

R$

1.292,97

Maratá

CX

316

R$ 3,29

R$

1.039,64

Maratá
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Chá de Erva Doce - Acondicionado em envelope individual, de papel
impermeável, com vedações mecânicas (selagem), embalagem deverá trazer
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega. Caixa com 10 saches. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Chá de Hortelã - Acondicionado em envelope individual, de papel impermeável,
com vedações mecânicas (selagem), embalagem deverá trazer externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Caixa com 10 saches. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Chocolate granulado - Macio.. O produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Chocolate em Barra - Ao leite para cobertura. Zero de gordura trans. . O produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Embalagem plástica de
01kg. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços
deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Coco Ralado - amedoa de coco, desitratado e triturado, desengordurado,
conservação INS 233 - MS, embalagem 200 gramas. (A unidade de medida a
ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).
Creme de Leite - Origem animal, embalado em lata ou tipo tetrapack, limpa, isenta
de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do
Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
Embalagem 200gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Ervilha - em conserva, Ingredientes: Ervilha, agua, sal e açucar. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Embalagem de 300gr. (A unidade de medida a ser

CX

391

R$ 4,09

R$

1.599,19

Maratá

CX

308

R$ 3,29

R$

1.013,32

Maratá

PCT

142

R$ 6,43

R$

913,06

Mavalério

KG

34

R$ 27,16

R$

923,44

Harald

KG

250

R$ 3,85

R$

962,50

Paraguassu

UND

1.434

R$ 3,80

R$

5.449,20

Betania

Und

838

R$ 2,93

R$

2.455,34

Fugini
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33

34

35

36
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Extrato de tomate - Concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado
em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e
limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Embalagem de 500gr. (A unidade de medida
a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).
Farelo de trigo - Embalagem plástica, transparente e resistente, . Com dosagem
de proteina bruta minima de 14 e fibra bruta , sem fermento. Embalagem 250gr.
(A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Farinha de Mandioca - Embalagem plástica, transparente Características gerais:
grupo seca, subgrupo fina, classe branca. Isento de mofos, bolores, de odores
estranhos e substâncias nocivas. O prazo de validade deve ser no mínimo de 06
(seis) meses contados a partir da entrega. Embalagem 1 Kg. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Farinha de rosca - Embalagem plástica, transparente . Isento de mofos, bolores,
de odores estranhos e substâncias nocivas. O prazo de validade deve ser no
mínimo de 06 (seis) meses contados a partir da entrega. Embalagem 500gr. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Farinha de Tapioca - Classe granulada, tipo 1. Embalagem plástica de 500g.
Rotulada conforme a legislação vigente. Embalagem 500gr. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Farinha de Trigo - Sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Embalagem 1kg. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).

UND

2.260

R$ 2,29

R$

5.175,40

Bonare

KG

18

R$ 25,99

R$

467,82

Natural Life

KG

2.060

R$ 4,39

R$

9.043,40

Coceal

KG

190

R$ 6,49

R$

1.233,10

Dular

KG

672

R$ 9,10

R$

6.115,20

Paraguassu

KG

492

R$ 6,39

R$

3.143,88

Sarandi
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Farinha de trigo - Com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Embalagem 01kg (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Farinha láctea - Composto farinha de trigo, leite em pó, açucar, vitaminas e sais
minerais, acondicionado em lata de 400 gramas. Embalagem de 400gr. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Feijão Branco - Classe branco, Tipo 1, embalados em sacos plásticos
transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND). (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Feijão Carioquinha - Classe carioquinha, Tipo 1, embalados em sacos plásticos
transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem 1kg. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Feijão Preto - Classe preto, Tipo 1, embalados em sacos plásticos transparentes,
isento de sujidades, não violados, resistentes. Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Embalagem 1 Kg. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Fermento em Pó - Amido, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato
monocálcico e regulador de acidez: carbonato de cálcio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem 100gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

KG

579

R$ 6,98

R$

4.041,42

Sarandi

UND

560

R$ 9,79

R$

5.482,40

Maratá

KG

210

R$ 7,90

R$

1.659,00

Dular

KG

6.650

R$ 9,29

R$

61.778,50

Dalila

KG

626

R$ 7,49

R$

4.688,74

Dalila

UND

9

R$ 3,50

R$

31,50
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Fermento Químico - Embalagem: lata de papel cartonado e laminado ou pote
plástico, contendo 100 gramas de produto. Características gerais: O fermento
químico em pó deverá ser composto de fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio e
carbonato de sódio, podendo conter ou não amido de milho ou fécula de batata.
Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses contados a partir da entrega.
Embalagem 100gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Fermento Biológico - Composto por fungos Microscópicos vivos, cuja
denominação cientifica é Saccharomyces Cerevisiae. Sachê 11g. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Flocão de milho - Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento
de sujidades, parasitas e larvas. Embalados em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade o
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Embalagem de 500gr. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Frutas Cristalizadas Mistas - Cubinhos,contendo Mamão verde, mamão
vermelho, laranja, açúcar, regulador de acidez ácido cítrico e conservantes
sorbato de potássio e benzoato de sódio .Prazo validade: 12 meses, embalagem:
Embalagem saco plástico de 500 gramas. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Fubá de milho - Características gerais: O fubá de milho deve ser enriquecido de
ferro e ácido fólico, estar isento de sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou
seus fragmentos. O prazo de validade deve ser no mínimo de 6meses contados a
partir da data de entrega. Embalagem plástica transparente de 1 kg. (A unidade
de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).
Gelatina DIET - Em pó, caixa com peso aproximado 85g. Com edulcorante sem
adição de açucar e, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em
caixas limpas, íntegras e resistentes. Sabores: morango,maracujá, abacaxi e/ou
uva. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços devese seguir o exposto na coluna UND).

UND

450

R$ 3,50

R$

1.575,00

Qualimax

UND

343

R$ 3,90

R$

1.337,70

Dr. Oetker

KG

963

R$ 2,35

R$

2.263,05

Maratá

PCT

18

R$ 14,88

R$

267,84

SRS

KG

705

R$ 3,97

R$

2.798,85

Dorico

UND

776

R$ 4,89

R$

3.794,64

Dr. Oetker
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Gelatina - Em pó, caixa com peso aproximado 85g. Com açúcar, aromatizante,
podendo ser adicionada de corantes naturais. Acondicionada em sacos plásticos,
íntegros e resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes.
Sabores: morango,limão, abacaxi e/ou uva. Embalagem 35gr. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Goiabada - goiabada em massa ou pasta homogênea e de consistência que
possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com
açúcar, contendo pectina, ajustador de pH. Isento de sujidades, larvas e parasitos,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em potes de 300g,
embalados em caixa de papelão reforçado com validade mínima de 6 meses a
contar da data da entrega. Embalagem 300gr. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Grão de Bico - Ingredientes: Grão-de-bico e água. Contém antioxidante
metabissulfito de sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Conservação: O produto deve
ser armazenado em temperatura ambiente, em local seco, fresco e arejado.
Dispensa refrigeração. Validade: mínima 06 (seis) meses. Após aberto o produto,
manter refrigerado e consumir em até 2 dias. eMBALAGEM 340GR. (A unidade
de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).
Katchup - Em embalagem plástica de 370 gramas, contendo: Água, açúcar cristal,
vinagre, amido modificado, polpa de tomate, sal, acidulante ácido cítrico,
conservantes benzoato de sódio e sorbato de potássio, espessantes goma guar e
goma xantana, condimento preparado de catchup, corante natural de caramelo e
corante artificial vermelho bordeaux. Embalagem 390 gr. (A unidade de medida
a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).
Leite Condensado - Obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose
ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não
estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do
Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal.
Embalagem 395gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Leite de Coco - Produto obtido de leite de coco pasteurizado e homogeneizado,
podendo conter conservantes, acidulantes e/ou espressante. Devidamente
rotulado. Embalagem 500ml. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

UND

6.830

R$ 3,63

R$

24.792,90

Dr. Oetker

UND

549

R$ 3,40

R$

1.866,60

Xavante

UND

191

R$ 6,48

R$

1.237,68

Kicaldo

UND

323

R$ 3,57

R$

1.153,11

Dusul

UND

618

R$ 6,97

R$

4.307,46

Betania

UND

1.036

R$ 3,10

R$

3.211,60

Itacoco
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Lentilha - As lentilhas são repletas de nutrientes: carboidratos complexos que
ajudam na prevenção do aumento e na diminuição do açúcar no sangue, fibras,
ácido fólico, B6, magnésio, ferro e triptofano (aminoácido essencial). Embaladas
em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Maionese - Acondicionada em embalagem tipo tetrapak ou plástica contendo
500g. O produto deverá estar de acordo com a RDC 276 de 22/09/05,
“Regulamento Técnico para Especiarias, Temperos e Molhos” e RDC 12, de
02/01/2001 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Maionese - Acondicionada em embalagem plástica ou lata contendo 3KG. O
produto deverá estar de acordo com a RDC 276 de 22/09/05, “Regulamento
Técnico para Especiarias, Temperos e Molhos” e RDC 12, de 02/01/2001 da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Embalagem de 3kg. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Margarina - Com sal e 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares
aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características
indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando
vedação adequada. Deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote. Com validade mínima de
6 meses a partir da data de entrega. Apresentando registro no ministério da
agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Margarina - Sem sal e 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis.
Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada.
Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote. Com validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega. Apresentando registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.
Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

KG

127

R$ 12,02

R$

1.526,54

Dular

UND

404

R$ 5,03

R$

2.032,12

Fugini

LATA

29

R$ 23,35

R$

677,15

Dusul

UND

4.037

R$ 8,95

R$

36.131,15

Doriana

UND

334

R$ 8,79

R$

2.935,86

Doriana
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Milho Branco - Milho seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes,
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em
saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06
meses. Pct com 500g. Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Milho de Pipoca - Pacote com 500g com data de fabricação do produto referente
ao mês de entrega da mercadoria. Embalagem de 500gr. (A unidade de medida
a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).
Milho Verde - Em conserva. Acondicionado em recipiente de folha de flandres,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Embalagem de 300gr. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Milho p/ Canjica - Tipo Xerém.Embalados em sacos plásticos transparentes e
atóxicos, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade o
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 meses Embalagem
de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços
deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Mistura p/Bolo - Sabores: Chocolate, coco e laranja. Constituído de farinha de
trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, podendo ser
acrescido de fermentos químicos, não admitindo adição de sojas e seus derivados,
deverá ser de fácil preparo pela adição de água e cozimento rápido, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 400gr.
(A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Mostarda - Água , vinagre, açúcar, amido, mostarda , sal, cúrcuma, pimenta-doreino, canela, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio e acidulante
ácido lático. Não contém glúten. Modo de Conservação: Agite antes de usar.Após
aberto conservar em geladeira por no máximo 2 meses. Embalagem de 360gr. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).

KG

614

R$ 8,45

R$

5.188,30

P. do norte

KG

639

R$ 5,72

R$

3.655,08

P. do norte

UND

1.350

R$ 3,89

R$

5.251,50

Oderich

KG

520

R$ 2,98

R$

1.549,60

Dular

UND

2.206

R$ 4,16

R$

9.176,96

Vilma

UND

217

R$ 3,48

R$

755,16

Dusul
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Mucilon de milho - Farinha de milho, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
(vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1,
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém glúten.
Contém traços de leite.Acondicionado em lata de 400 gramas. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Mucilon de Arroz - Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
(vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1,
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém glúten.
Contém traços de leite.Acondicionado em lata de 400 gramas. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Óleo de Soja - De primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado;
limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem
Caixa com 20 Unidades de 1 Lts. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Pipoca Doce - Contendo os ingredientes:canjica, açucar e sem conseervantes,
com validade de 5 meses. Deverá apresentrar infromação nutricional, data de
fabricação, validade, lote, serviço e atendimento ao consumidor.Ser livre gorduras
trans.Embalagem individuais de 40g. Pacote com 10 unid de 40gr. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Pirulito - Pirulitos diversos sabores. Colorido e aromatizado artificialmente.
Ingredientes: açúcar, xarope de glicose, óleo vegetal de milho, acidulante: ácido
cítrico, regulador de acidez: lactato de sódio, umectante: glicerina, emulsificante:
lecitina de soja, corante, aromatizantes. Não contém glúten. Contém soja.
Indústria brasileira. Deverá apresentrar infromação nutricional, data de fabricação,
validade, lote, serviço e atendimento ao consumidor. Pacote com 50 Unid. de 12gr.
(A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).

UND

78

R$ 9,83

R$

766,74

Mucilon

UND

102

R$ 9,82

R$

1.001,64

Mucilon

LTS

2.430

R$ 10,29

R$

25.004,70

Soya

PCT

807

R$ 11,99

R$

9.675,93

Plinc

PCT

388

R$ 15,47

R$

6.002,36

Pop mania
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Proteína Texturizada de Soja - É um um alimento pré cozido, rico em fibras e
proteínas com baixo teor de gorduras (menos de 1%). Substitui a carne animal,
com a vantagem de não conter hormônios. Deverá apresentrar infromação
nutricional, data de fabricação, validade, lote, serviço e atendimento ao
consumidor. Sabor Carne. Embalagem de 400gr. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Proteína Texturizada de Soja - É um um alimento pré cozido, rico em fibras e
proteínas com baixo teor de gorduras (menos de 1%). Substitui a carne animal,
com a vantagem de não conter hormônios. Deverá apresentrar infromação
nutricional, data de fabricação, validade, lote, serviço e atendimento ao
consumidor. Sabor Frango. Embalagem de 400gr. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
PÓ PARA O PREPARO DE PUDIM, sabores variados, contendo açúcar, amido
de milho, sal, edulcorante, aromatizante, espessante e corantes. Reduzido em
açúcar. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços
deve-se seguir o exposto na coluna UND).
PÓ PARA O PREPARO DE PUDIM DIET, sabores variados, ISENTO DE
AÇUCAR, amido de milho, sal, edulcorante, aromatizante, espessante e corantes.
Reduzido em açúcar. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Queijo Parmesão Ralado - Queijo parmesão (produzido a partir de: leite
pasteurizado, sal, coagulante, fermento lácteo e cloreto de cálcio) e conservador:
ácido sórbico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de 100gr. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Sal - Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas
e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do
produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).

KG

144

R$ 10,81

R$

1.556,64

Nutrimais

KG

144

R$ 10,81

R$

1.556,64

Nutrimais

UND

2.420

R$ 2,82

R$

6.824,40

Dr. Oetker

UND

120

R$ 3,95

R$

474,00

Dr. Oetker

UND

506

R$ 10,40

R$

5.262,40

Natural da vaca

KG

907

R$ 1,29

R$

1.170,03

Piramide
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Sal- em sachê de 1 g iodado, contituído de cristais de graduação uniforme e
isento de impurezas e umunidade, acondicionadoem sachês, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de
fabricação, quantidade do pruduto, número de registro. Deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem- caixa com
2000 sachês. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

CX

5

R$ 38,77

R$

193,85

Sal lebre

80

Sardinha - Sardinhas,água de constituição(ao próprio suco), óleo combustível e
Sal. Não contém Glúten. Deverá apresentrar infromação nutricional, data de
fabricação, validade, lote, serviço e atendimento ao consumidor. Carimbo de
inspeção do SIF/SIE Lata de 130 gr.(A unidade de medida a ser adotada para
a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

Lata

1.330

R$ 5,66

R$

7.527,80

Robinson Crusoé

UND

33

R$ 4,73

R$

156,09

Dusul

KG

160

R$ 6,56

R$

1.049,60

Dular

KG

76

R$ 45,49

R$

3.457,24

La violetera

UND

933

R$ 1,56

R$

1.455,48

Regina

81

82

83

84

Tempero Completo - Sal, água, alho, condimento preparado de alho, realçador
de sabor glutamato monossódico e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem de 500gr.
Triguilho - Trigo para quibe. CONTÉM GLÚTEN.A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar prazo de validade.
Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Uvas Passas - As uvas passas são obtidas através da desidratação das uvas
frescas.A embalagem lacrada deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar prazo de validade. Embalagem de 500 gr. (A unidade de medida a
ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).
Vinagre - Branco. Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de
soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio
em geral. Com acidez de aprox. 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Embalagem de 500ml. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
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Vinagre - Tinto. Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções
aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado,
refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com
acidez de aprox. 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem
essências e sem adição de açúcares. Embalagem de 500 ml. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
VALOR TOTAL DO LOTE I

UND

R$ 1,70

114

R$

R$

193,80

Toscano

869.463,71

LOTE II - TEMPEROS
Item Descrição

Und

QUANT.

1

Açafrão - pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa, embalagem plástica com
500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços devese seguir o exposto na coluna UND).

PCT

88

2

Canela em Pau - Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote
data de fabricação, data de validadequantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade. Embalagem com 200gr. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).

KG

31,5

3

Canela em pó - Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó
fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Tubo com 30gr. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir
o exposto na coluna UND).

UND

420

VL. UNIT

VALOR TOTAL

MARCA

R$

R$

2.103,20

DIHOJE

R$

3.351,60

DIHOJE

R$

2.066,40

DIHOJE

23,90

106,4

R$

4,92
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Colorau - Embalagem plástica, transparente e resistente, . Características gerais: O
colorau em pó deverá ser constituído por urucum; poderá conter em sua composição:
fubá e óleo de soja, mas não deve apresentar sal. O produto deve ser isento de
contaminante físico (como pó, serragem, ou partículas similares). O prazo de
validade deve ser no mínimo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de
entrega. Embalagem plástica com 100gr. (A unidade de medida a ser adotada para
a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

PCT

3600

R$

1,87

R$

6.732,00

DIHOJE

5

Cominho - Moído, extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro,
com aspecto, cor, cheiro, sabor característicos, sem misturas, isentos de sujidades,
parasitas e larvas., em sacos plásticos transparentes e 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,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica com 200gr. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).

KG

264

R$

30,31

R$

8.001,84

DIHOJE

KG

33,9

R$ 125,65

R$

4.259,54

DIHOJE

PCT

52

R$

10,45

R$

543,40

DIHOJE

KG

45

R$

50,97

R$

2.293,65

DIHOJE

PCT

234

R$

6,12

R$

1.432,08

DIHOJE

6

7

8

9

Cravo da ìndia - Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, acondicionado
em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade.
Pacote de 200 gramas. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Curry - CURRY TEMPERO EM PÓ, embalagem plástica com 500 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir
o exposto na coluna UND).
Folha de louro - Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos folhas sãs,
limpos e secos, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico
transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Pacote com 200gr. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir
o exposto na coluna UND).
NOZ MOSCADA – Embalagem de 30 gramas, com identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
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Orégano - Folhas Secas. Armazenar o orégano seco em local seco, escuro e longe
de calor, para conservar as propriedades da erva, Embalagem de 400 gramas. (A
unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir
o exposto na coluna UND).
Pimenta do reino - Moída, , com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade. Embalagem 200gr. (A unidade de medida a ser
11
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
10

KG

76

R$

59,86

R$

4.549,36

KG

16

R$

44,61

R$

713,76

R$

36.046,83

VALOR TOTAL II

DIHOJE

LOTE III - BISCOITOS E MASSAS
VALOR TOTAL

MARCA

R$

48.678,00

PETYAN

R$ 118,42

R$

3.552,60

MARILAN

510

R$ 217,00

R$

110.670,00

SUPRADELY

334

R$ 118,90

R$

39.712,60

SUPRADELY

Item

Descrição

Und

Q.Total

VL. UTNIT.

1

Biscoito de Sal - Cream Cracker, Embalados separadamente contendo 400gr em
cada pacote, formato quadrado, a identificação e procedência, número do lote, data
de fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no
mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega. Caixa com 20
pacotes de 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

CX

399

R$ 122,00

2

Biscoito de Sal - Água e Sal, Embalados separadamente contendo 400gr em cada
pacote, formato quadrado, a identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no
mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega. Caixa com 20
pacotes de 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

CX

30

3

Biscoito de Sal - Salgado (tipo lanche), Embalados separadamente contendo 30 gr
em cada sachê, formato quadrado, a identificação e procedência, número do lote,
data de fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve
ser no mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega.Caixa com 20
pacotes de 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

CX

4

Biscoito Doce - Maizena, Embalados separadamente contendo 400gr em cada
pacote, formato retangular, a identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no
mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega. Caixa com 20

CX
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pacotes de 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Biscoito Doce - Maria, Embalados separadamente contendo 400gr em cada pacote,
Formato arredondado, a identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no
mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega. Caixa com 20
pacotes de 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Biscoito Doce - Amanteigado, Embalados separadamente contendo 400gr em cada
pacote, formato retangular, a identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no
mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega. Caixa com 20
pacotes de 400gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Biscoito de Doce - Rosquinha, Embalados separadamente contendo 400gr em
cada pacote, a identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e
validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no mínimo de 6
(seis) meses, contados a partir da data de entrega. Caxia com 20 pacotes de 400gr.
(A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Biscoito Doce - Recheado (tipo goaibinha) Embalados separadamente contendo
150gr em cada pacote, a identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de validade deve ser no
mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega. Caixa com 40
pacotes de 150gr (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos
preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

CX

139

R$ 118,40

R$

16.457,60

VITARELLA

CX

110

R$ 220,90

R$

24.299,00

PETYAN

CX

85

R$ 101,89

R$

8.660,65

BAUDUCCO

CX

222

R$ 208,50

R$

46.287,00

VITARELLA

Biscoito Doce - Recheado (sabores chocolate e morango) Embalados
separadamente contendo 160gr em cada pacote, a identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega.
Caixa com 30 pacotes de 160gr. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

CX

32

R$ 117,80

R$

3.769,60

SALT

Biscoito Integral - que contenha em sua formulação como farinha de trigo apenas
a farinha integral rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, leite
10 ou soro do leite, fermentos químicos e biológicos. Embalagem: pacote de 200 a
300gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços devese seguir o exposto na coluna UND).

KG

348

R$

R$

7.617,72

SB

5

6

7

8

9

21,89
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Biscoito de Povilho - povilho, gordura vegetal, ovos, soro de leite em pó e sal. Sem
11 Glutém. Embalagemde 100 gr. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

12

13

14

15

16

Biscoito Integral- que contenha em sua formulação como farinha de trigo apenas a
farinha integral rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, leite
ou soro do leite, fermentos químicos e biológicos. Embalados separadamente
contendo até 30 gr em cada sachê, formato quadrado, a identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação e validade e quantidade do produto. O Prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrega.
Pacote com seis unidades. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Macarrão Conchinha - Massa com sêmola. Embalagem plástica, transparente,
resistente, de 500g . Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos. O prazo de validade
deve ser no mínimo de 6 meses contados a partir da entrega.Embalagem de 500gr.
(A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Macarrão parafuso integral -Massa integral com ovos. Embalagem plástica,
transparente e resistente, de 500 gramas. Características gerais: O produto deve
estar isento de sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos. O
Prazo de validade deve ser no mínimo de 6 (seis) meses contados a partir da
entrega. Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Macarrão Espaguete - Massa com sêmola. Embalagem plástica, transparente,
resistente, de 500g . Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos. O prazo de validade
deve ser no mínimo de 6 meses contados a partir da entrega. Embalagem de 500gr.
(A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Macarrão Lasanha - Massa com sêmola. Embalagem plástica, transparente,
resistente, de 500g . Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos. O prazo de validade
deve ser no mínimo de 6 meses contados a partir da entrega.Embalagem de 500gr.
(A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).

KG

186

R$

32,15

R$

5.979,90

CLUB SOCIAL

PCT

557

R$

7,64

R$

4.255,48

MASSAS BAHIA

KG

150

R$

11,15

R$

1.672,50

URBANO

PCT

420

R$

8,40

R$

3.528,00

MARA

KG

1968

R$

8,50

R$

16.728,00

VITARELLA

UND

440

R$

9,90

R$

4.356,00

Q'DELICIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTRFREJCRKUZNEE0QTGYRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Novembro de 2022
57 - Ano XIII - Nº 8522

Eunápolis

Página 23 de 24

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
Macarrão Parafuso - Massa com ovos. Embalagem plástica, transparente e
resistente, de 500 gramas. Características gerais: O produto deve estar isento de
sujidades, larvas, parasitas, insetos inteiros ou seus fragmentos. O Prazo de
17
validade deve ser no mínimo de 6 (seis) meses contados a partir da entrega.
Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração
dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

KG

2592

R$

8,60

VALOR TOTAL DO LOTE III

R$

22.291,20

R$

368.515,85

LOTE IV - SUCOS E REFRIGERANTES
Item Descrição
1

2

3

Suco - Suco de Frutas Concentrado ACEROLA, 60% de polpa, sem adição de
açucar, pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litro embalagem Garrafa
de 500 ml. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços
deve-se seguir o exposto na coluna UND).
Suco - Suco de Frutas Concentrado CAJU, 60% de polpa, sem adição de açucar,
pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litro embalagem Garrafa de 500
ml. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).
Suco - Suco de Frutas Concentrado GOIABA, 60% de polpa, sem adição de açucar,
pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litro embalagem Garrafa de 500
ml. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).

Und

Q.Total

UND

589

VL. UNIT.

VALOR TOTAL

R$

R$

4,50

MARCA

2.650,50
IMPERIAL

UND

933

R$

3,15

R$

2.938,95
IMPERIAL

UND

1048

R$

4,02

R$

4.212,96
IMPERIAL

4

Suco - Suco de Frutas Concentrado MARACUJÁ, 60% de polpa, sem adição de
açucar, pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litro embalagem Garrafa
de 500 ml. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços
deve-se seguir o exposto na coluna UND).

UNID

5

Suco - Suco de Frutas Concentrado MANGA, 60% de polpa, sem adição de açucar,
pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 4,5 litro embalagem garrafa de 500
ml. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).

UND

6

Suco - Suco de Frutas Concentrado UVA, 60% de polpa, sem adição de açucar,
pasteurizado e homogeneizado, rendimento de 1,5 litro embalagem Garrafa de 500
ml. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se
seguir o exposto na coluna UND).

UND

306

R$

6,65

R$

2.034,90
IMPERIAL

787

R$

4,07

R$

3.203,09
IMPERIAL

1050

R$

4,02

R$
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7

Suco - Suco de Soja (sabores diversos), sem adição de açucar, pasteurizado
homogeneizado. Caixa com 24 unid. de 200ml cada. (A unidade de medida a ser
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).

CX

8

Suco - Suco de Soja, (sabores diversos), sem adição de açucar, pasteurizado
homogeneizado. Embalagem 1 Litro. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

UND

9

Suco - Suco em caixa ( sabores diversos), com adição de açucar, pasteurizado
homogeneizado. Embalagem 1 Litro. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

UND

Suco de Caxinha - , suco concentrado Diversos sabores, açúcar, acidulante: ácido
cítrico, aroma natural, antioxidante: ácido ascórbico.Conservar sob refrigeração após
aberto por, no máximo, 3 dias. 06 meses com a embalagem fechada e sem danos a
10
caixinha tipo Tetra Pak. Caixa com 24 Uind de 200ml cada. (A unidade de medida
a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).

CX

Refrigerante 2LT - À base de extrato de guaraná ou de cola. Livre de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, contendo
11 2 litros cada. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega. Embalagem PET 2 Lts. (A unidade de medida a ser adotada para a
elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna UND).

UND

Refrigerante 350ML - À base de extrato de guaraná ou de cola. Livre de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionado em lata, contendo 350ml cada. Deverá apresentar
12 validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem LATA
350ml. (A unidade de medida a ser adotada para a elaboração dos preços devese seguir o exposto na coluna UND).

UND

VALOR TOTAL DO LOTE IV

84

R$

85,00

R$

7.140,00
ADES

75

R$

11,49

R$

861,75
MARATÁ

563

R$

4,89

R$

2.753,07
DAFRUTA

700

R$

44,65

R$

31.255,00
INDAIA

1712

R$

5,25

R$

8.988,00
SCHIN

2210

R$

2,63

R$

5.812,30

R$

76.071,52
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 207/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro –
Eunápolis-BA, representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida,
considerando o julgamento da licitação, Pregão Eletrônico nº 038/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 207/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa AR
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.110.544/0001-28, localizada a
Rua Sítio Quiron, Nº 65, Centauro, Eunápolis - Bahia, CEP: 45.821-136, representada pelo Sr.
Ari Alves Pereira, inscrito no CPF nº 332.338.375-34, RG 03453486-56 SSP/BA, de acordo com
a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e
no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições
a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 207/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 (SRP) e na
proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 275.569,35 (duzentos e setenta e cinco mil
quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), sendo os seguintes itens e
preços relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
2.3 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.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTRFREJCRKUZNEE0QTGYRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Novembro de 2022
60 - Ano XIII - Nº 8522

Eunápolis

Página 2 de 6

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na
alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da
data da sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a
vantajosidade de suas condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima
definida considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente
de qualquer outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos
praticados no mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens
5.1.1 e 5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só
dessa forma produzirão efeito.
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6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 038/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas
administrativas que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas
transcrições.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Prefeitura Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 21 de outubro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________________
AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
LOTE VI - LATICINIOS E DERIVADOS
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO

UND

Leite Líquido - Integral, pasteurizado, Rotulado conforme legislação
vigente e carimbo de inspeção do SIE ou SIE Embalagem 1000ml. PRAZO
DE VALIDADE MINIMA DE 4 MESES. (A unidade de medida a ser Cx tipoTetrapack1Lt
adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na
coluna UND).
Leite Longa Vida, Desnatado, pasteurizado, rotulado conforme legislação
vigente, por processamento UHT (ultra hight temperature), composição
nutricional (100g): máximo de 3g de lipídios/5g de carboidratos/mínimo de
3 g de proteínas/ valor calorico de 60 kcal.). Carimbo de inspeção do SIF Cx tipoTetrapack1Lt
ou SIE.PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 4 MESES. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).
Queijo Mussarela - fatiado Rotulado conforme legislação vigente
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 30 (Trinta) dias a partir da data de
KG
entrega na unidade requisitante. Embalagem de 1Kg. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).
Iogurte - Adoçado artificialmente isento de açúcar, com fibras, zero % de
gordura, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas,
acondicionadas em embalagens de 01lt, ou garrafa ou frasco de plástico,
atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
UND
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 30 (Trinta) dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Embalagem de 1000ml. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).

Q.TOTAL

VL. UNIT.

VALOR TOTAL

MARCA

14.476

R$

8,75

R$

126.665,00

BETÂNIA

2.670

R$

5,65

R$

15.085,50

BETÂNIA

976

R$

47,65

R$

46.506,40

MAIS VIDA

5.781

R$

9,60

R$

55.497,60

GRAPIUNA
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5

6

7

Iogurte - Adoçado artificialmente isento de açúcar, com fibras, zero % de
gordura, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas,
acondicionadas em embalagens de 200 ml, ou garrafa ou frasco de
plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 30 (Trinta) dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Embalagem de 200ml. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).
Bebida láctea - derivado do leite, apropriado para se beber, que pode
conter em sua formulação os seguintes ingredientes: soro da fabricação
de queijos, leitelho fresco, suco de frutas, polpa de frutas, aroma, corante,
iogurte, estabilizante, amido e açúcar. Sabores Variados. Acondicionadas
em embalagens de 1000 ml, ou garrafa ou frasco de plástico, atóxico e
estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Validade mínima de 30 (Trinta) dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de 900ml. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Bebida láctea - derivado do leite, apropriado para se beber, que pode
conter em sua formulação os seguintes ingredientes: soro da fabricação
de queijos, leitelho fresco, suco de frutas, polpa de frutas, aroma, corante,
iogurte, estabilizante, amido e açúcar. Sabor de Chocolate.
Acondicionadas em embalagens de 200 ml, ou garrafa ou frasco de
plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Validade mínima de 30 (Trinta) dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Embalagem de 200ml. (A unidade de
medida a ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o
exposto na coluna UND).

Und

6.960

R$

2,38

R$

16.564,80

BATAVO

UND

1.380

R$

3,50

R$

4.830,00

MAIS VIDA

UND

1.670

R$

1,17

R$

1.953,90

ITAMBÉ
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Requeijão Cremoso - Creme de leite, soro de leite, caseinato de cálcio,
água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease,
estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante
sorbato de potássio. Não Contém Glúten. Após aberto deve ser consumido
em 8 dias.Deverá apresentrar infromação nutricional, data de fabricação,
validade, lote, serviço e atendimento ao consumidor, e carimbo de
inspeção do SIF ou SIE. Embalagem de 220gr. (A unidade de medida a
ser adotada para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto
na coluna UND).
Queijo ricota - Rotulado conforme legislação vigente número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Validade mínima de 30 (Trinta) dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.. Embalagem de 400g. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
Manteiga - Com sal. Peso líquido 500g. Embalagem contendo rótulo
nutricional, selo de inspeção do SIF ou SIE, data de fabricação e validade,
não será aceito data inferior a 3 meses contados a partir da data de
entrega. Embalagem de 500gr. (A unidade de medida a ser adotada
para a elaboração dos preços deve-se seguir o exposto na coluna
UND).
VALOR TOTAL

UND

95

R$

2,10

R$

199,50

MAIS VIDA

UND

66

R$

4,90

R$

323,40

MAIS VIDA

Kg

445

R$

17,85

R$

7.943,25

MAIS VIDA
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TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO ELETRÔNICO
SECRETARIA:

Nº 001/2022
038/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes
Martins, 525, Centauro – Eunápolis - BA, representado pela Prefeita Municipal, Sra.Cordélia
Torres de Almeida.
CONTRATADA: PRIME NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS - ME, inscrita no CNPJ:
11.797.405/0001-19, representada pelo Sr. Antônio Modesto de Jesus Neto, brasileiro, inscrito
no CPF nº 906.528.005-72, RG 07198911-08 SSP/BA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
001/2022 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022, que tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
A revogação em epígrafe acontece unilateralmente por descumprimento de diversas ordens de
fornecimentos, oriundas da Ata de Registro de Preços nº 001/2022 do Pregão Eletrônico nº
038/2022, enviadas para o Fornecedor e com reiterado inadimplemento, deixando de realizar as
referidas entregas nos termos contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FATOS
O fornecedor, detentor do Registro de Preços em epígrafe, deixou de atender às solicitações de
fornecimento, bem como quedou-se inerte a diversas notificações enviadas e a contatos
telefônicos e presenciais com seus respresentantes, bem como, em uma das respostas via email
envidado pelo Núcleo de Compras, afirmou que todo o fornecimento estava suspenso, desta
forma, sem alternativa para o Municipio, tendo em vista o risco de desabastecimento,
instauramos o processo para a revogação da Ata em epígrafe.
CORDELIA TORRES DE
ALMEIDA:53033833500

Assinado de forma digital por
CORDELIA TORRES DE
ALMEIDA:53033833500
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CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo encontra amparo legal no Art. 78, inciso XVII, c/c Art.79 , inciso II da Lei
Federal 8.666/93
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas,
inclusive as de ordem financeira.
E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma na
presença de duas testemunhas.

Eunápolis, 05 de outubro de 2022.

CORDELIA TORRES DE

Assinado de forma digital
por CORDELIA TORRES DE

ALMEIDA:53033833500 ALMEIDA:53033833500
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
CONTRATANTE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTRFREJCRKUZNEE0QTGYRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Novembro de 2022
67 - Ano XIII - Nº 8522

Eunápolis

Erratas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ERRATA
APOSTILAMENTO: 01/2022/FMS
CONTRATO: 357/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 051/2022
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, considerando a existência de mero erro material no texto RESOLVE: Retificar o
Apostilamento 01/2022/FMS de ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao Contrato
357/2022, Pregão Presencial 018/2022, Processo Administrativo 051/2022, publicada em 10 de outubro de
2022, no Diário Oficial do Município, Edição 8469p. Nos seguintes termos:
Onde se lê
PARA:
PODER: 2 – Poder Executivo.
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programática Econômica: 10.301.0003.1060 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes.
FONTE DE RECURSO: 26010000 Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos
de Saúde.
VALOR: R$ 25.499,90 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
3 – Este Apostilamento entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de setembro
de 2022.
Leia-se
PARA:
PODER: 2 – Poder Executivo.
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programática Econômica: 10.301.0003.1060 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes.
FONTE DE RECURSO: 26010000 Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos
de Saúde.
VALOR: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)
3 – Este Apostilamento entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de setembro
de 2022.
Eunápolis-Ba, 10 de outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA
Cordélia Torres de Almeida
Prefeita
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 062/2022, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(LOTE FRACASSADO DO PE058/2022) DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, por meio do
site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço GLOBAL POR LOTE, Sessão de Abertura das
propostas: 22 de novembro de 2022, às 08:45 horas e disputa dos lances 09:00 horas. As
divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oﬁcial do Município, através do site
https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. O edital se encontra à disposição para
retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br e https://www.licitacoes-e.com.br. As divulgações
dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através do site
https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail:
copel@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes
Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, em 04 de novembro de 2022.
José Gonçalves Oliveira.
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GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2022

Diante do parecer prévio emitido pela Procuradoria do Município, bem como a decisão
da Comissão Permanente de Licitação, Reconheço, ADJUDICO e HOMOLOGO o
presente termo do Pregão Eletrônico para que surtam seus efeitos legais em face do
Processo Administrativo nº 239/2022, reconhecendo situação de disputa do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 058/2022, cuja as favorecidas são as Empresas SILBRAN
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.872.718/0001-66; vencedora do
LOTE II, no Valor de R$ 149.988,81 (cento e quarenta e nove mil novecentos e
oitenta e oito reais e oitenta e um centavos); a empresa CORREIA E SILVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrita no
CNPJ:96.829.296.0001/27; vencedora do LOTE IV, NO Valor de R$ 476.921,97
(quatrocentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e um reais e noventa e sete
centavos); e a empresa MARABERTO ALIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ:12.523.159/0001-70; vencedora do LOTE V; no Valor R$ 3.347.699,02 (três
milhões trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e dois
centavos); tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE
FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA,
observando-se os dispositivos da Lei 8.666/93 na sua redação atual no que cabe à
contratação supracitada.

Eunápolis – BA, 03 de novembro de 2022

Cordélia Torres de Almeida
Prefeita Municipal.
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