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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Município de Planaltino, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando que as
propostas apresentadas pelas Licitantes, conforme Pregão Presencial Nº: 004/2019, de 21/02/2019,
foram as que melhor atenderam ao interesse da Administração, conforme Relatório e Parecer da
Comissão de Licitação, designada pelo DECRETO Nº: 019/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017,
resolve Adjudicar, Homologar e convocar as presentes empresas para a assinatura do Contrato, no
prazo de 24 horas:
ALENICE NASCIMENTO DOS SANTOS, CNPJ: 17.210.244/0001-00 com endereço na Praça
Violeta Montal, nº 91 B – CEP: 45.215-000 – Lafaiete Coutinho – BA, vencedora do:
Lote 01 - R$ 314.500,00 (Trezentos e quatorze mil e quinhentos reais).
Valor Total – R$ 314.500,00 (Trezentos e quatorze mil e quinhentos reais).

OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA, CNPJ: 13.315.067/0001-92, com endereço
No Loteamento Jd. América, Lote 04 A 20 quadras 17, Entrocamento do Jaguaquara, BA nº – CEP:
45.360-000 – Jaguaquara – BA, vencedora do:
Lote 02 – R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais).
Valor Total – R$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais).

SIDINEI BRITO MAGALHÃES, CNPJ: 01.502.903/0001-33, com endereço na Praça do
Mercado, nº 10, centro - Iramaia – BA, vencedora do:
Lote 03 – R$ 34.700,00 (Trinta e quatro mil e setecentos reais).
Lote 03 – R$ 34.700,00 (Trinta e quatro mil e setecentos reais).

Planaltino/Bahia, 28 de fevereiro de 2019.

Joseval Alves Braga
Prefeito
Av. André Magalhães, 188, Centro, Planaltino-BA, CEP:45375-000 – CNPJ: 13.769.021/0001-18
Tel. (73) 35442313/35442318 – e-mail: copelplanaltino@gmail.com – www.planaltino.ba.io.org.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, presente de um lado o MUNICÍPIO DE PLANALTINOBAHIA, neste Ato representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado Joseval Alves Braga, CPF: 331.886.105-72 e RG:
352899883 SSP-BA, e do outro a empresa ALENICE NASCIMENTO SANTOS, na pessoa do seu representante legal, Senhor
Anderson Soares Brandão, portador dos documentos de identidade n° 08.854.241-66 SSP/BA, e CPF nº 016.765.165-06, com sede na
Rua Violeta Montal, 99, Lafaiete Coutinho-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.210.244/0001-00, simplesmente
denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo
Administrativo nº 039/2019, referente ao Pregão Presencial nº 004/2019, OBJETO Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino
do município de Planaltino-BA, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93; n° 10.520/02; do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013 e Decreto de Lei municipal Nº 003/2016 EM 22 DE JANEIRO DE 2016. Consoante as seguintes cláusulas e
condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº. 004/2019, conforme especificações e
condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem
adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo
integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual
os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação (ões) derivadas do registro obedecerão às condições deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que
efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de Preço,
os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações Orçamentárias,
discriminadas na Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais, administração, lucros, equipamentos e transporte
de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura da Ata de
Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela “Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das
alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de
solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos,
matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
5. DOS PRAZOS
5.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 72 (setenta e duas) horas., a
contar da convocação expedida pelo Município.
5.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
5.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia
de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subsequente, sem ônus.
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5.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o julgamento dos preços,
após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.
6. DO PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada.
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
dias após a data de sua apresentação válida.
6.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada quando da
repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
6.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado, imediatamente para
a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor
contratado.
6.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento constante do Registro de Preços a serem firmadas entre o Município e o Fornecedor
são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE, observando-se as condições estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislação vigente.
7.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
7.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições estabelecidas no
contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
7.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um Fornecedor
registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não
possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observadas as condições do Edital e os preços
registrados dos demais Fornecedores.
7.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista para cada 90
(noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
7.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem esclarecer ou orientar
o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
8. DA ENTREGA
8.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFE e recebidos por servidor responsável designado pela unidade
administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os procedimentos
previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
8.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da entrega do material,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
8.3 - Em caso de divergência entre a AFE e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
8.4 - O prazo de entrega do material será de até 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura da AFE pelo Fornecedor.
8.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal, expedido pelo
setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
8.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado, comprovado e aceito pela Administração.
8.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
9. DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às sanções previstas nas
legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE, ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da
infração.
9.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a Autorização para
Fornecimento e Empenho - AFE, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo dia.
9.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
9.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da responsabilidade de perdas
e danos decorrentes das infrações cometidas.
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9.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento temporário de
licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da
rescisão da Ata e cancelamento do registro.
9.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
9.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de atraso, paralisação ou
interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda, por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência.
9.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e
eficiente do objeto deste instrumento.
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução
e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no Edital.
10.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º 8.666/93.
10.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
11. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela S.M.A.F.
12.2 - Em caso de divergência entre a AFE e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a S.M.A.F para adoção das providências cabíveis.
12.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.
13. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
14.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente instrumento.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final
deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para Fornecimento de
Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados
nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento
nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que comprove estar
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos produtos até a
decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens constantes do Registro de
Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Maracás, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela presente Ata e pelo
futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
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Planaltino-Bahia, 28 de fevereiro de 2019.

Assinaturas:

MUNICÍPIO DE PLANALTINO BAHIA
Joseval Alves Braga
Prefeito Municipal

ALENICE NASCIMENTO SANTOS
17.210.244/0001-00.

Fornecedor
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ANEXO ÚNICO

ITEM

QTD

UND

LOTE I
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

V. UNIT

V.TOTAL

VILMA

R$
4,50

R$
2.250,00

1

500

PCT

Achocolatado em pó instantâneo, Saco em polietileno leitoso de 400g.
Ingredientes indispensáveis: açúcar e cacau em pó, com aroma
natural, sem corantes artificiais. Deve constar na embalagem a data
de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 06 meses a
contar da data de entrega. (Amostra deverá ser entregue na
embalagem original)

2

7.000

Kg

Açúcar Cristal, branco, em embalagem 1kg, embalagem resistente e
transparente, com data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. (Amostra deverá ser entregue na embalagem
original).

VALE BAHIA

R$
2,40

FINN

R$
8,00

R$
80,00

R$

16.800,00

3

10

UN

Adoçante dietético, em pó, sem adição de frutose e sacarose. A base
de sucralose, próprio para forno e fogão, embalagem de 133g com
identificação do produto, rótulo com valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06
meses a contar da data da entrega.

4

200

Kg

Amido de milho, produto amiláceo extraído de milho. Deve ser
fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isentas de matéria
terrosa e de parasitos. Não poderá apresentar umidade, fermentação
ou ranço.

MAISERTA

R$
8,00

R$
1.600,00

Kg

Arroz polido tipo I, Características Técnicas: Grupo: beneficiado,
subgrupo: Polido, Classe: Longo Fino Tipo I. O produto não deve
apresentar grãos disformes, percentual de impurezas acima de 5%
(grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e
não característico, preparação dietética final inadequada –
empapamento. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em
PCTs de 01 kg, em polietileno transparente. Prazo de Validade:
mínimo de 03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Com
registro no Ministério da Agricultura.

RAMPINELY

R$
2,95

R$
4.425,00

Kg

ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO PARBOILIZADO- Características Técnicas:
Grupo: Beneficiado, Subgrupo: parboilizado, Classe: Longo Fino, Tipo I.
O produto não deve apresentar grãos disformes, percentuais de
impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e
carunchos), cheiro forte, intenso e não característica preparação
dietética final inadequada – empapamento. Embalagem: deve estar
intacta, acondicionada em PCTs de 01 kg, em polietileno transparente,
atóxico. Prazo de validade: mínimo de 03 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

RAMPINELLI

R$
2,99

Arroz integral, subgrupo parboilizado integral, classe longo
fino, tipo 1. O produto deve ser de boa qualidade, safra corrente,
isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Não deve
apresentar grãos disformes (grãos queimados, pedras, cascas e
carunchos). Pacote de 1 kg. A embalagem deve ser atóxica, estar
intacta e bem vedada e deve constar: data de fabricação de no
máximo 30 dias e prazo de validade de no mínimo 6 meses da
data de entrega do produto.

RAMPINELLI

R$
4,20

R$
84,00

Aveia em flocos finos- CONTÉM DERIVADO DE AVEIA. PODE CONTER
TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AMÊNDOA, AMENDOIM,
CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ,
PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA. Alta qualidade fornece
ferro e magnésio*Fibra solúvel beta-glucana*

NESTLE

R$
5,00

R$
300,00

5

1.500

6

4.000

7

8

20 Kg

60

kg

R$

11.960,00
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9

10

11

12

60

30

4000

1500

KG

Aveia em flocos- CONTÉM DERIVADO DE AVEIA. PODE CONTER
TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AMÊNDOA, AMENDOIM,
CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ,
PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA. Alta qualidade fornece
ferro e magnésio*Fibra solúvel beta-glucana*

YOKI

R$
14,00

R$
840,00

UNID

"Bebiba a base de soja original"- Zero adição de açucar (200 ml)- sem
adição de frutose e sacarose. Identificação do produto, rótulo com
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade de 06
meses a contar da data da entrega. A embalagem deve ser atóxica,
estar intacta e bem vedada.

MARATA

R$
1,95

R$
58,50

PCT

Biscoito tipo Maria sabor COCO, farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de
sódio) estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial,
antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os
ingredientes: acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil-2-lactil
lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas
sãos e limpos, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em
perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou
bolachas mal cozidas, queimadas de características organolépticas
anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados
(percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados).
Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla embalagem,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 400
gramas. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

PETYAN

R$
3,20

PCT

Biscoito tipo Maria sabor chocolate, farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de
sódio) estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial,
antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os
ingredientes: acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil-2-lactil
lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas
sãos e limpos, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em
perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou
bolachas mal cozidas, queimadas de características organolépticas
anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados
(percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados).
Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla embalagem,
transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 400
gramas. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

PETYAN

R$
3,20

R$

12.800,00

R$
4.800,00
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13

14

15

7.000

4.000

3.000

PCT

Biscoito tipo cream-cracker - farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada,
xarope de maltose, sal refinado, fermento biológico, fermento
químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), melhorador
de farinha (protease e metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina
de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve
apresentar entre os ingredientes: acidulante ácido láctico e
emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser fabricados
a partir de matérias primas sãos e limpos, isentas de matéria terrosa,
parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de
caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar umidade
ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de
biscoitos quebrados). Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla
embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido
de 400 gramas. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da
data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

PETYAN

R$
3,20

R$

22.400,00

PCT

Biscoito tipo Maisena, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, amido de milho, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e pirofosfato dissódico), melhorador de
farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja),
aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve
apresentar entre os ingredientes: acidulante ácido láctico e
emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser fabricados
a partir de matérias primas sãos e limpos, isentas de matéria terrosa,
parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de
caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar umidade
ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de
biscoitos quebrados). Embalagem: saco de polietileno atóxico, dupla
embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido
de até 500 gramas. Prazo de Validade: Mínimo de 06 meses a partir da
data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

PETYAN

R$
3,20

R$

12.800,00

PCT

Biscoito tipo Maria, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal,
fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio),
melhorador de farinha (metabissulfito de sódio) estabilizante (lecitina
de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve
apresentar entre os ingredientes: acidulante ácido láctico e
emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas sãos e limpos, isentas de
matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de
conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas,
queimadas de características organolépticas anormais. Não poderá
apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo
aceito – até 10% de biscoitos quebrados). Embalagem: saco de
polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente,
lacrado, contendo peso líquido de 400 gramas. Prazo de Validade:
mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

PETYAN

R$
3,20

R$
9.600,00
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16

17

18

CX

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

PETYAN

R$
2,80

R$
840,00

CX

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

PETYAN

R$
2,80

R$
840,00

100 PCT

Bolacha Maisena, Maria ou cream-cracker sem lactose Especificação
técnica: pacote 400gr. Com identificação do produto, dos
ingredientes, descrição da ausência de lactose, informações
nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de
validade mínimo de 3 meses após a entrega. Bolacha maisena ou
Maria sem lactose Especificação técnica: pacote 400gr. Com
identificação do produto, dos ingredientes, descrição da ausência de
lactose, informações nutricionais, marca do fabricante e informações
do mesmo, prazo de validade mínimo de 3 meses após a entrega.

ELIANE

R$
4,20

R$
420,00

LUCIA

R$
3,90

R$
3.900,00

300

300

19

1.000

PCT

Biscoito tipo polvilho, salgado, sem adição de açúcar e leite,
embalagem de 300g. Sabor e com características, textura crocante,
com identificação do produto, rotulo com ingredientes, valor
nutricional, peso e fabricante. Validade mínima de 03 meses a contar
da data da entrega.

20

4000

Kg

Café, torrado e moído, 100 % de pureza, não deve apresentar
sujidades, umidade e rendimento insatisfatórios. Selo de pureza ABIC MARIA ROSA
embalagem 250g, validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

R$
4,50

Kg

Cravo da Índia, produto alimentício. O cravo deve ser constituído por
botões florais de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos. Deve
apresentar aspecto e cor característica, cheiro fortemente aromático
característico de cravo da índia e sabor pungente. Ausente de
sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem plástica íntegra, atóxica, de
100g. Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso,
ingredientes, prazo de validade e demais especificações exigidas na
legislação vigente. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

MARATÁ

R$
39,00

R$
390,00

UN

Creme vegetal, sem leite; embalagem com 250g. Alimento que
contenha entre os seus ingredientes: óleos vegetais, líquidos, água,
sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulante, corante
natural (urucum, cúrcuma) aromatizante e antioxidante. Os óleos
vegetais líquidos devem ser interesterificados e não hidrogenados.
Não deve apresentar leite ou derivados (leite ou soro de leite).
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

BECEL

R$
3,90

R$
78,00

Kg

Canela em pau, Condimento canela em pau, canela em casca,
condimento natural, alimentação, com cor, cheiro e sabor próprios,
isento de materiais estranhos a sua espécie. A embalagem deve
conter externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária.

MARATA

R$
45,00

R$
900,00

21

22

23

10

20

20

R$

18.000,00
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24

25

26

27

150

120

100

200

Kg

Coco ralado - produto alimentício desidratado contendo entre os
ingredientes: polpa de coco desidratada e parcialmente
desengordurada. Deve apresentar coloração branca e consistência
firme. Sabor característico, sem sinais de ranço ou amargor. Ausente
de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem plástica íntegra, atóxica,
de até 100g. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais. Validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

PRONTU

R$
24,00

R$
3.600,00

Kg

Colorífico alimentício natural à base de urucum, de primeira,
constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto,
cor, cheiro e sabor característico. Embalagem de 100g, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06
meses.

CUCO

R$
8,00

R$
960,00

Kg

Cominho em pó, puro, constituído por frutos maduros de espécimes
vegetais genuínos, inteiros ou em pó, sãos, limpos e dessecados.
Aspecto: fruto alongado, dessecado ou pó homogêneo, fino ou grosso.
Cor: verde-pardacenta. Cheiro: aromático. Sabor: próprio.
Embalagem: polietileno transparente, resistente, atóxica, de 100g,
com dizeres de rotulagem, data de validade e fabricação. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

CUCO

R$
9,00

R$
900,00

kg

Ervilha em conserva, a base de: ervilhas verdes /água / sal, sem
conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega

FUGINI

R$
5,20

R$
1.040,00

Extrato de tomate, Características Técnicas: extrato de tomate
simples e concentrado. O extrato de tomate deve ser preparado com
frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto
deve estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Embalagem: deve estar
LATA/ intacta, em latas de flandres não apresentando ferrugem,
amassamento, vazamento, abaulamento ou embalagem Tetra Brik
Asséptic de 340g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da
data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

BONARE

R$
1,60

R$
8.000,00

28

5.000

29

300

PCT

Farinha láctea, embalagem de 230g, deve constar identificação do
produto, data de fabricação, registro no SIF, valor nutricional, peso.
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

MARATÁ

R$
5,20

R$
1.560,00

30

50

PCT

Farinha de tapioca, embalagem de 400g, deve constar identificação
do produto, data de fabricação, valor nutricional, peso, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data
de entrega.

BISCON

R$
4,75

R$
237,50

PCT

Farinha de Mandioca, deve apresentar cor banca, cheiro e sabor
próprios, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagem: sacos
de polipropileno transparentes e resistentes, contendo quinhentos
(500) gramas a um (01) quilo. Na embalagem deverá constar o nome e
o endereço do fabricante, nome da marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade e n° do lote. Validade: mínima de nove
(09) meses. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

JEQUIÉ

R$
3,80

R$
380,00

31

100
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32

33

150

150

Kg

Farinha de trigo, especial ou de primeira, com fermento
Características Técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos de
trigo sã e limpa, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada, nem rançosa.
Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras
farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem
rendimento insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em PCTs de polietileno transparente, atóxica, bem
vedada, contendo 1 kg. Prazo de Validade: mínimo de 03 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

SARANDI

R$
3,50

R$
525,00

kg

Farinha de trigo, especial ou de primeira, sem fermento
Características Técnicas: tipo 1. Deve ser fabricada a partir de grãos de
trigo sã e limpa, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada, nem rançosa.
Especificidade de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e
biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras
farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem
rendimento insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em PCTs de polietileno transparente, atóxica, bem
vedada, contendo 1 kg. Prazo de Validade: mínimo de 03 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

SARANDI

R$
3,40

R$
510,00

CUCO

R$
2,80

R$
4.200,00

34

1500

Kg

Farinha de milho pré-cozida sem sal (Floção). Características Técnicas:
Floco de milho, Tipo média. Especificidade de uso: preparo de cuscuz,
bolos. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro
não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada,
contendo até 500 g. Embalagem Polietileno transparente. Rótulo com
nome/marca, ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais. Validade mínima de 06 meses a contar da data de
entrega.

35

300

Kg

Fubá de milho, PCT de 500g, embalagem de papel ou filme flexível de
polipropileno transparente, resistente, deve constar data de
fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 06 meses.

FUBARARA

R$
2,80

R$
840,00

kg

Feijão tipo 1, preto, acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

SUPER
ESPECIAL

R$
4,00

R$
480,00

Kg

Feijão carioca, tipo 1, características técnicas: Feijão classe cores, tipo
1, grupo 1 – feijão comum. Não poderá apresentar grãos disformes e
ou torrados, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas
(grãos partidos e pedras), bolor, mofo, caruncho, rendimento
inadequado. Embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo
com valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega. (A amostra
deverá ser entregue na embalagem original).

SUPER
ESPECIAL

R$
8,00

R$
6.400,00

Kg

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, pacote de 1Kg novo de primeira qualidade,
sem a presença de grãos mofados e/ ou cartuchos, com embalagem
plástica resistente e transparente, contendo as características do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses, com registro
no Ministério da Agricultura.

CUCO

R$
4,50

R$
450,00

36

37

38

120

800

100
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APTI

R$
20,00

R$
6.000,00

GELATINA DIET, SABORES: ABACAXI, MORANGO, CEREJA,
FRAMBOESA. Embalagem: caixa com 12g à 15g, data de
fabricação, prazo de validade e numero do lote.

NEILAR

R$
2,00

R$
20,00

Kg

Goiabada, cremosa, embalagem plástica de 500 gramas, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06
meses.

JULIETA

R$
7,00

R$
1.750,00

Kg

LEITE em pó Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de
vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados, adicionado de lecitina de soja como
emulsificante, e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g
de carboidratos e 26g de lipídeos. Devendo ter boa solubilidade embalagem 200g, com 50 unidades no fardo. O produto deverá ter
validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.
Não contém Glúten.

PRONTU

R$
4,20

PRONTU

R$
4,10

39

300 cx

40

10 cx

41

42

250

3.000

GELATINA SABORES: LIMÃO, MORANGO, TANGERINA E UVA. Pó para
preparo de gelatina contendo gelatina em pó e açúcar, colorido
artificialmente. A empresa deverá apresentar registro no Ministério
da Saúde (DINAL), ficha técnica emitida e assinada pelo fabricante.
O produto deverá estar e acordo com a NTA - 70 do Decreto
Estadual nº12786 de 20/10/1978. A embalagem deverá ser em saco
plástico, atóxico, com 1kg do produto, com data de fabricação,
prazo de validade e número de lote.

R$

12.600,00

43

500

Kg

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

44

22.000

Lt

Leite integral, embalagem longo vida de 1 litro, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, registro no SIF/DIPOA, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 120 dias a contar da data da entrega.

DAMARE

R$
3,50

45

30

LATA

“Leite de soja”, light em pó, lata de 300g, sem lactose e sem adição
de açúcares. Deve constar na embalagem: identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricação e validade.
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega do produto.

SUPRASOY

R$
29,00

R$
870,00

46

30

LATA

“Leite sem lactose", em pó, lata de 300g", sem lactose.Deve constar
na embalagem: identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricação e validade. Validade mínima de 06
meses a contar da data de entrega do produto.

NESTLE

R$
17,00

R$
510,00

47

2000

LT

SOL

R$
1,80

R$
3.600,00

48

400

LITRO

DUBOM

R$
5,20

R$
2.080,00

Bebida láctea polpa de morango. Soro do leite, leite pasteurizado,
120 g, embalagem saquinho. Prazo de validade mínimo 02 meses a
contar a partir da data de entrega.
Leite de coco, embalagem com 500 ml, com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

R$
2.050,00

R$

77.000,00
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49

50

51

52

2.000

2.000

20

1.500

53

400

54

300

Kg

Massa tipo espaguete, características técnicas: macarrão de semolina
e vitaminas, tipo espaguete. Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (vitamina B9), corantes naturais (cúrcuma e
urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade
à pressão dos dedos. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada
em embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de até
500g. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

ESPAGUETTO

R$
2,90

R$
5.800,00

kg

Massa tipo parafuso características técnicas: macarrão de semolina e
vitaminas, tipo espaguete. Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (vitamina B9), corantes naturais (cúrcuma e
urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade
à pressão dos dedos. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada
em embalagem de polietileno bem vedado, em embalagem de até
500g. Prazo de Validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

YARA

R$
3,80

R$
7.600,00

kg

Macarrão isento de glúten, de fécula de batata, de arroz ou outros,
embalado em saco resistente de polietileno atóxico transparente,
contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

URBANO

R$
5,20

R$
104,00

Kg

Massa para sopa (Argolinha, Ave Maria, Padre Nosso, Conchinha)
características técnicas: macarrão de semolina e vitaminas. Não
deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão
dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não
devem turva-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou
rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento. Embalagem: Deve estar intacta,
acondicionada em PCTs de papel multifoliado, bem vedado, em
embalagem de 500g. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

YARA

R$
3,80

R$
5.700,00

Margarina vegetal, com sal, embalagem com 500g, teor mínimo de
lipídios de 20%, identificação do produto, rótulo com ingredientes,
POTES valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Registro no SIF/DIPOA. Validade mínima de 06 meses a contar da data
de entrega.

DELINE

R$
3,90

R$
1.560,00

Kg

Milho para canjica, amarelo, embalagem de 500g, identificação do
produto, valor nutricional, peso, fabricante, data de validade e
fabricação.

CUCO

R$
3,20

R$
960,00

FUGINI

R$
5,10

R$
1.020,00

CUCO

R$
3,44

R$
344,00

55

200

kg

Milho verde em conserva, a base de: milho /água / sal, sem
conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega

56

100

Kg

Milho para pipoca, classe amarelo, tipo 1 embalagem de 500g,
identificação do produto, valor nutricional, peso, data de validade e
fabricação. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
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57

58

400

25.000

UN

Óleo de soja refinado, Características Técnicas: Óleo de soja refinado,
100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem,
mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório.
Embalagem: Acondicionada em recipientes (de latas, ou recipiente de
plástico), de 900 ml, não apresentado ferrugem, amassamento,
vazamento e abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais.

SOYA

R$
4,00

UN

Pão, tipo hot-dog, peso líquido 50g. Não deve apresentar tamanho
irregular e não integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos)
e amassamento do produto. O pão não deverá estar amassado,
queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão
(evidência de formas sujas). Embalagem: Acondicionado em PCTs de
polietileno fino e transparente com 20 UNs cada de 50 gr. O PCT
deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação, prazo de
validade e informações nutricionais. Prazo de validade: Mínimo de 05
dias. Data de fabricação: máximo de 01 dia. Não deve ser embalado
quente.

SAN

R$
0,40

SAN

R$
0,40

R$
6.000,00

R$
1.600,00

R$

10.000,00

59

15.000

UN

Pão, Sal, doce e milho peso líquido 50g. Não deve apresentar
tamanho irregular e não integridade da massa (esfarelando ao toque
dos dedos) e amassamento do produto. O pão não deverá estar
amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do
pão (evidência de formas sujas). Embalagem. Prazo de validade:
Mínimo de 05 dias. Data de fabricação: máximo de 01 dia. Não deve
ser embalado quente.

60

800

PCT

Proteína texturizada de soja, tipo A, média, embalagem de 400g,
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,
data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega.

PRONTU

R$
3,50

R$
2.800,00

61

50

KG

QUEIJO TIPO LANCHE. Na embalagem deve conter selo de inspeção
federal (S.I.F.), a origem, data de validade e de fabricação.

SOL

R$
24,00

R$
1.200,00

OLIMPIO

R$
0,80

R$
160,00

PALMEIRA

R$
2,90

R$
5.800,00

NESTLE

R$
30,40

R$
304,00

62

200

Kg

Sal refinado – iodado. Características Técnicas: não devem apresentar
sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto. Embalagem:
deve estar intacta, acondicionada em PCTs de 1 kg, em polietileno
transparente e ter embalagem secundária de ráfia ou sacos de
polietileno. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

63

2.000

LT

Sardinha em lata, em óleo comestível, peso liquido e prazo de
validade, latas integras, não amassadas e sem ferrugem.

LT

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 a 06 meses de idade), com
relação caseína/proteínas do soro 40:60 e exclusivo mix com 98% das
gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade. acrescida de
rebióticos. (gos e fos) contidos no leite reforçam a imunidade dos
lactentes. ingredientes: soro de leite desmineralizado, lactose, leite
(galactooligossacarídeo
e
desnatado,
fibras
alimentares
rutooligossacarídeo), óleos de palma, coco e canola; concentrado
protéico de soro de leite, óleo de milho, carbonato de cálcio, citrato
de potássio, bitartarato de colina, cloreto de potássio, vitamina c,
citrato de sódio, taurina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, inositol,
sulfato de zinco, vitaminas a e e, l – carnitina, niacina, gluconato de
cobre, pantotenato de cálcio, caroteno, vitaminas b6 e b1, iodeto de
potássio, ácido fólico, sulfato de manganês, selenito de sódio,
vitamina d, biotina, vitamina k. não contém glúten.- 400 gramas

64

10
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65

66

67

10

50

200

LT

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 a 12 meses de idade),
enriquecida com ferro, fornece nutrientes em quantidades adequadas
para lactentes a partir do sexto mês de vida. carboidratos: lactose e
maltodextrina. ingredientes: leite integral, maltodextrina, fibras
alimentares (galactooligossacarídeo, frutooligossacarídeo), óleo de
milho, lactose, citrato trissódico, carbonato de cálcio, citrato
tripotássio, cloreto de potássio, bitartarato de colina, vitamina c, óxido
de magnésio, sulfatos ferroso e de zinco, vitaminas a e e, niacina,
gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas b6 e b1, bcaroteno, sulfato de manganês, vitamina b2, ácido fólico, iodato de
potássio, vitamina k,d, b12, aromatizantes.– 400 gramas

NESTLE

R$
30,00

R$
300,00

UM

Biscoito isento de glúten, tipo polvilho ou outro, Isento de ovo,
acondicionado em embalagem de polietileno atóxico transparente,
contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

JULIAN

R$
4,80

R$
240,00

UN

Vinagre, características técnicas: fermentado acético de álcool, acidez
4%. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em garrafas
plásticas resistentes, contendo 900 ml. Prazo de Validade: Mínimo de
03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais.

GOTA

R$
1,40

R$
280,00

VALOR TOTAL
TREZENTOS E QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS

R$ 314.500,00

Planaltino-Bahia, 28 de fevereiro de 2019.

Assinaturas:

MUNICÍPIO DE PLANALTINO BAHIA
Joseval Alves Braga
Prefeito Municipal

ALENICE NASCIMENTO SANTOS
17.210.244/0001-00.

Fornecedor
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, presente de um lado o MUNICÍPIO DE PLANALTINOBAHIA, neste Ato representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado Joseval Alves Braga, CPF: 331.886.105-72 e RG:
352899883 SSP-BA, e do outro a empresa OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTDA, na pessoa do seu representante
legal, Senhor Valter Oliveira Aguiar Filho, portador dos documentos de identidade n° 877157162 SSP/BA, e CPF nº 839.575.375-68,
com sede na Lot. Jardim América, s/n, Jaguaquara-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.315.067/0001-92, simplesmente
denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo
Administrativo nº 039/2019, referente ao Pregão Presencial nº 004/2019, OBJETO Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino
do município de Planaltino-BA, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93; n° 10.520/02; do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013 e Decreto de Lei municipal Nº 003/2016 EM 22 DE JANEIRO DE 2016. Consoante as seguintes cláusulas e
condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº. 004/2019, conforme especificações e
condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem
adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo
integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual
os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação (ões) derivadas do registro obedecerão às condições deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que
efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de Preço,
os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações Orçamentárias,
discriminadas na Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais, administração, lucros, equipamentos e transporte
de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura da Ata de
Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela “Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das
alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de
solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos,
matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
5. DOS PRAZOS
5.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 72 (setenta e duas) horas., a
contar da convocação expedida pelo Município.
5.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
5.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia
de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subsequente, sem ônus.
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5.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o julgamento dos preços,
após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.
6. DO PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada.
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
dias após a data de sua apresentação válida.
6.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada quando da
repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
6.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado, imediatamente para
a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor
contratado.
6.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento constante do Registro de Preços a serem firmadas entre o Município e o Fornecedor
são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE, observando-se as condições estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislação vigente.
7.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
7.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições estabelecidas no
contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
7.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um Fornecedor
registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não
possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observadas as condições do Edital e os preços
registrados dos demais Fornecedores.
7.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista para cada 90
(noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
7.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem esclarecer ou orientar
o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
8. DA ENTREGA
8.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFE e recebidos por servidor responsável designado pela unidade
administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os procedimentos
previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
8.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da entrega do material,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
8.3 - Em caso de divergência entre a AFE e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
8.4 - O prazo de entrega do material será de até 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura da AFE pelo Fornecedor.
8.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal, expedido pelo
setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
8.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado, comprovado e aceito pela Administração.
8.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
9. DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às sanções previstas nas
legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE, ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da
infração.
9.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a Autorização para
Fornecimento e Empenho - AFE, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo dia.
9.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
9.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da responsabilidade de perdas
e danos decorrentes das infrações cometidas.
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9.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento temporário de
licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da
rescisão da Ata e cancelamento do registro.
9.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
9.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de atraso, paralisação ou
interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda, por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência.
9.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e
eficiente do objeto deste instrumento.
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução
e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no Edital.
10.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º 8.666/93.
10.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
11. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela S.M.A.F.
12.2 - Em caso de divergência entre a AFE e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a S.M.A.F para adoção das providências cabíveis.
12.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.
13. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
14.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente instrumento.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final
deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para Fornecimento de
Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados
nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento
nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que comprove estar
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos produtos até a
decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens constantes do Registro de
Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Maracás, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela presente Ata e pelo
futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
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Planaltino-Bahia, 28 de fevereiro de 2019.

Assinaturas:

MUNICÍPIO DE PLANALTINO BAHIA
Joseval Alves Braga
Prefeito Municipal

OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA
15.315.067/0001-92.

Fornecedor
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ANEXO ÚNICO
LOTE II
ITEM

1

2

3

4

5

6

QTD

KG

UND

ESPECIFICAÇÃO

V. UNIT

1000

Carne bovina de 1ª - coxão mole, acém ou músculo sem osso, congelada ou
resfriada de 1 a qualidade, magra, sem pele, sem gordura, sem contra peso, sem
pontas e abas, embalada a vácuo e impresso, em tinta, na embalagem plástica, o
selo de inspeção (S.I.F, SIE ou SIM), e dados da origem, validade, fabricação.
Acondicionado em caixa de papelão lacrada, com identificação do produto.

V.TOTAL

25,21

25.210,00

8,55

17.100,00

Carne bovina, charque dianteiro. Coxão duro. Produto preparado com carne
bovina, injetada com salmoura, de consistência firme, com odor e sabor
característicos. Isenta de sujidades, parasitas e material estranho. Acondicionados
em embalagem cry-o-vac com 500g cada. Embalagem secundária: caixa de
papelão lacrada com rótulo conforme legislação vigente.

22,09

3.313,50

KG

Carne de frango, peito, com osso, congelado, em embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente e transparente, em PCTs de 1 kg, com rótulo contendo
3.000 identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação do tipo de
carne, com data de fabricação e prazo de validade. A embalagem secundária deve
ser em monoblocos plásticos e limpos. Validade mínima de 06 meses.

8,83

26.490,00

KG

800

Frango (coxa e sobrecoxa) - congelado com cerca de 195 a 200g cada, com
adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso,
cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo pacotes de 2kg, acondicionados em caixas
lacradas com 10kg. Deverá constar na embalagem dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do
produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 30
dias a partir da data de entrega.

7,41

5.928,00

50

Carne de peixe, filé (Merluza), sem espinhas, congelada, embalagem plástica de
01Kg, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto,
peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro do produto no SIM,
SIF ou CISPOA. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

16,79

839,50

8,55

7.695,00

6,42

6.420,00

KG

KG

KG

7

KG

8

KG

2000

150

Carne Bovina moída congelada – Acém - com no máximo 3% de água, 10%
de gordura, e 3% aponevroses cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens e
de ossos. Embalagem atóxica em filme de PVC transparente ou saco plástico
transparente, flexível e resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, em pacotes
de 1kg.Na embalagem devem constar dados de identificação e informações
nutricionais do produto, validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega,
nº do registro no SIF, SIE ou SIM.

Fígado bovino, congelado, embalado a vácuo, em embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente e transparente, em pacotes de 4 kg, com rótulo contendo
identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e
900
tipo de carne, com data de fabricação e prazo de validade. A embalagem
secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Salsicha de frango, congelada, embalagem de 3kg com identificação do produto,
rótulo contendo a data de fabricação, ingredientes, valor nutricional, peso,
1.000
fabricante, validade, temperatura de estocagem e registro no SIM, SIF ou CISPOA.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
TOTAL GERAL

92.996,00

Planaltino-Bahia, 28 de fevereiro de 2019.

Assinaturas:
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MUNICÍPIO DE PLANALTINO BAHIA
Joseval Alves Braga
Prefeito Municipal

OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS LTDA
15.315.067/0001-92.

Fornecedor
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, presente de um lado o MUNICÍPIO DE PLANALTINOBAHIA, neste Ato representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado Joseval Alves Braga, CPF: 331.886.105-72 e RG:
352899883 SSP-BA, e do outro a empresa SIDINEI BRITO MAGALHÃES, na pessoa do seu representante legal, Senhor Sidinei
Brito Magalhães, portador dos documentos de identidade n° 06.606.046-04 SSP/BA, e CPF nº 938.728.285-68, com sede na Praça do
Mercado, 10, Iramaia-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.502.903/0001-33, simplesmente denominada de
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo
nº 039/2019, referente ao Pregão Presencial nº 004/2019, OBJETO Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa do ramo, para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede de ensino do município
de Planaltino-BA, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93; n° 10.520/02; do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e
Decreto de Lei municipal Nº 003/2016 EM 22 DE JANEIRO DE 2016. Consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº. 004/2019, conforme especificações e
condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem
adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo
integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual
os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas
no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação (ões) derivadas do registro obedecerão às condições deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial
do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que
efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de Registro de Preço,
os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações Orçamentárias,
discriminadas na Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais, administração, lucros, equipamentos e transporte
de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura da Ata de
Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela “Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das
alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de
solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos,
matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
5. DOS PRAZOS
5.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 72 (setenta e duas) horas., a
contar da convocação expedida pelo Município.
5.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
5.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia
de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subsequente, sem ônus.
5.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o julgamento dos preços,
após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada.
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
dias após a data de sua apresentação válida.
6.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada quando da
repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
6.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado, imediatamente para
a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor
contratado.
6.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento constante do Registro de Preços a serem firmadas entre o Município e o Fornecedor
são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE, observando-se as condições estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislação vigente.
7.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens de acordo
com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
7.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições estabelecidas no
contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
7.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um Fornecedor
registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não
possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observadas as condições do Edital e os preços
registrados dos demais Fornecedores.
7.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista para cada 90
(noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
7.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem esclarecer ou orientar
o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
8. DA ENTREGA
8.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFE e recebidos por servidor responsável designado pela unidade
administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os procedimentos
previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
8.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da entrega do material,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
8.3 - Em caso de divergência entre a AFE e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
8.4 - O prazo de entrega do material será de até 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura da AFE pelo Fornecedor.
8.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal, expedido pelo
setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
8.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado, comprovado e aceito pela Administração.
8.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
9. DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às sanções previstas nas
legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento e Empenho - AFE, ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da
infração.
9.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a Autorização para
Fornecimento e Empenho - AFE, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo dia.
9.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa porventura
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
9.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da responsabilidade de perdas
e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento temporário de
licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da
rescisão da Ata e cancelamento do registro.
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9.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
9.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de atraso, paralisação ou
interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda, por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência.
9.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e
eficiente do objeto deste instrumento.
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução
e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no Edital.
10.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º 8.666/93.
10.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
11. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela S.M.A.F.
12.2 - Em caso de divergência entre a AFE e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será
notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a S.M.A.F para adoção das providências cabíveis.
12.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.
13. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
14.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente instrumento.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final
deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para Fornecimento de
Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados
nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento
nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que comprove estar
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos produtos até a
decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens constantes do Registro de
Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Maracás, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela presente Ata e pelo
futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
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Planaltino-Bahia, 28 de fevereiro de 2019.

Assinaturas:

MUNICÍPIO DE PLANALTINO BAHIA
Joseval Alves Braga
Prefeito Municipal

SIDINEI BRITO MAGALHÃES
01.502.903/0001-33.

Fornecedor
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ANEXO ÚNICO
LOTE III
ITEM

QTD

UND

ESPECIFICAÇÃO

V. UNIT

1

500

Kg

Polpa de fruta (Acerola), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,34
CISPOA. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

2

900

Kg

Polpa de fruta (Caju), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,33
CISPOA. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

Kg

Polpa de fruta (Cajá), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,33
CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

3

900

4

2.000

Kg

Polpa de fruta (Goiaba), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,34
CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

5

200

Kg

Polpa de fruta (Maracujá), embalagem de 100 gramas, identificação
do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF 4,34
OU CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

6

500

Polpa de fruta (Morango), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,33
CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

7

1.000

Polpa de fruta (Graviola), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,34
CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

8

1.000

Polpa de fruta (Abacaxi), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,34
CISPOA. . Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

9

1.000

Kg

Polpa de fruta (Manga), embalagem de 1Kg, identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade, registro no órgão competente – SIM, SIF OU 4,34
CISPOA. Validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega.

V.TOTAL

2.170,00

3.897,00

3.897,00

8.680,00

868,00

2.165,00

4.340,00

4.340,00

4.340,00
R$
34.697,00

TOTAL GERAL

Planaltino-Bahia, 28 de fevereiro de 2019.

Assinaturas:
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MUNICÍPIO DE PLANALTINO BAHIA
Joseval Alves Braga
Prefeito Municipal

SIDINEI BRITO MAGALHÃES
01.502.903/0001-33.

Fornecedor
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