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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Francisco do Conde, 12 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CNPJ 13.830.823/0001-96
RATIFICAÇÃO DO ATO
O Assessor Jurídico do Município de São Francisco do Conde, no uso de suas atribuições legais, ratifica o
processo administratino nº 002853/2022 de Dispensa de Licitação n° 17/2022-1, que tem por objeto:
Aquisição de passagens aéreas para o Assessor e Subassessor Jurídico do Município realizar nisita ao
Supremo Tribunal Federal STF, Superior Tribunal de Justiça – STF e ao Tribunal Regional Federal – TRF 1ª
Região, Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União. Contratada: G&M
AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA. CNPJ: 08.726.814/0001-10 O
nalor da contratação é de R$ 6.829,20 (seis mil oitocentos e ninte e none reais e ninte centanos). Condições
de Pagamento: Conforme Empenho. São Francisco do Conde - Bahia, 12 de abril de 2022.Allan Abbehusen
de Santana – Assessor Jurídico.
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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
ANULAÇÃO (ATO ADMINISTRATIVO 2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

“
»ªnluuna “mumu m
SAO FRANCISCO
DO CONDE

Declaração de Anulação de Ato Administrativo

O Município de São Francisco do Conde, por seu Prefeito, Antônio Carlos Vasconcelos

Calmon, na conformidade da Lei Orgânica Municipal e considerando o teor da Súmula nº 473
do Supremo Tribunal Federal, após regular processo administrativo realizado pela Comissão

instaurada para apuração da legalidade e formalidade do Termo de Reconhecimento de Débito
firmado em 01 de setembro de 2020 em favor do Instituto de Assistência e Promoção Social 7
Instituto Provida, ANULA o referido termo, tendo por inexistente & dívida ali informada.

São Francisco do Conde, 06 de abril de 2022.

Presid nte da Comissão
OAB-BA 19.631

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE — BAHIA
CNPJnº.13.830.823/0001—96
End,:RuaRaimundoRibeiros/n—Tel.: 3651-4801
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LEI (Nº 658/2022)

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de São Francisco
do Conde
LEI MUNICIPAL Nº 658/2022
De 06 de Abril de 2022
“Dispõe sobre o Programa de Apoio Financeiro ao Estudante de
Curso de Escola Técnica (PROAFEED, e adota outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art.
75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO |

DO PROGRAMA E SEUS OBJETIVOS
“ Fica criado no âmbito do Município de São Francisco do Conde, 0
Programa de Apoio Financeiro ao Estudante Franciscano de Curso de Escola Técnica
(PROAFEET), destinado à concessão de bolsas mensais de estudos, para estudantes
de escola técnica, regularmente matriculados em cursos ofertados por instituições
públicas e privadas.
& 1º O Programa de apoio financeiro ao estudante de escola técnica será

coordenada pela Comissão Gestora do Programa de Apoio Financeiro ao Universitário
Franciscano (PROUNIFAS), sendo observados os mesmos critérios de instituição da

Comissão os requisitos da Lei Municipal nº 566 de 13 de fevereiro de 2019.
5 2" São atribuições da Comissão Gestora conjuntamente com a Secretaria
Municipalde Educação:
I - oferecer recursos materiais e

humanos necessários para a plena

consecução do Programa;
II - promover ampla divulgação e transparência dos 'atos do Programa;
Ill - selecionar, cadastrar, orientar e fiscalizar os estudantes beneficiados;

IV- exigir e adotar as

providências ne essárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCOªDO CONDE
End, Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco 6
CEP: 43300-000 (Tel.: (71) 3651-4801

Conde—BA

para a execução da

W
(
-
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Prefeitura Municipal de São Francisco
do Conde

ª
Iwi: mmm nm:

contrapartida pelos estudantes beneficiados;

V - instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades;
VI - elaborar relatórios semestralmente das atividades do Programa;
VII - manter o cadastro dos estudantes beneficiados atualizado;
VIII - emissão de declaração de regularidade dos estudantes beneãciados;
IX - elaboração da folha de pagamento do programa;
— elaborar diagnóstico do Programa;
XI- propor plano de intervenções e resolutividade;
Xll - responder questionamentos de órgãos de controle interno e externo;

XIII - realizar pagamento mensal aos beneúciários do Programa que estejam
em conformidade com esta Lei;

XIV - manter em arquivo físico e digital os documentos inerentes aos
beneficiários no momento do ingresso, permanência e até saída do Programa, até 05

(cinco) anos;
XV - prestar serviço de orientação/apoio ao estudante que deseja ingressar
na escola técnica;
XVI - sugerir modificações da Legislação que norteia o Programa;
XVIl — desenvolver atividades correlatadas;

& 3º A fiscalização do Programa caberá a Comissão Fiscalizadora, constituida
por 06 (seis) membros, sendo 02 (dois) indicados pelo Prefeito, 02 (dois) representantes
da classe de estudantes da escola técnica 01 (um) representante do Conselho da
Educação e 01 (um) representante indicado pela Câmara de Vereadores.
4o

&

atribuições

As

da

Comissão

Fiscalizadora,

serão

definidas

em

regulamento próprio.

,

.

O

Programa

de

Apoio

ao

Estudante

de

Escola

Técnica

visa,

principalmente:
l - possibilitar aos munícipes sem recursos financeiros suficientes, próprios ou
em cursos
de familiares, a garantir o acesso, retorno e permanência dos estudantes
técnicos profissionais;

II —

estimular entre os beneficiários do programa a criação cultural, o

desenvolvimento do espirito científico e do pensa

ento reflexivo;

Miº?”
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO F?NCISCO DO CONDE

Í

End. Rua Raimundo Ribeiro— Centro, São ranclsoo do Conde-BA
CEP: 43. 900—000 [Tel.: (71) 6514801
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* _ _

Prefeitura Municipal de São Francisco

fasx—m—“m'n

do Conde

lll-

ajudar a formação de profissionais competentes nas diferentes

áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a

participação no desenvolvimento socioeconômico do Município;
lVprofissional,

suscitar o
possibilitando

desejo
a

permanente

correspondente

de

aperfeiçoamento

concretização,

cultural

integrando

e
os

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento.

CAPÍTULO ||

DO INGRESSO E PERMANÉNCIA NO PROGRAMA
kªj i , ti“] São requisitos para inscrição no processo de seleção para concessão da
bolsa escola técnica:
l— ser estudante brasileiro nato ou naturalizado;
II — possuir renda bruta per capita não excedente a xxxxxx salários-mínimos;
lII- ser residente e domiciliado na cidade de São Francisco do conde, no
mínimo por 10 (dez) anos;
lV — não possuir diploma de curso técnico, bem como graduação em curso de
nível superior, devidamente reconhecida pelo MEC —- Ministério da Educação e Cultura;

— ônus,

V - firmar compromisso de prestar serviços em sua área de estudo, sem
no âmbito da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, como

contrapartida, quando solicitado, na forma estabelecida em decreto regulamentar;

5 1º A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo máximo de
permanência dependerá do cumprimento de requisitos deste artigo, bem como os
estabelecidos em Decreto regulamentar.
5 20 Dentre o total de bolsas disponíveis, será reservado o percentual de 5%
(cinco

por cento),

em

cada

curso/ para

portadores

devidamente

de deficiência,

comprovado por Junta Médica Oficial do Municipio.

& 3º Poderão requerer inscrição no programa, estudantes matriculados em
curso de ensino técnico na modalidade presencial.
& 4ª Consideram-se para o cálculo da renda bruta familiar per capita de que

trata o inciso II deste artigo, salários, proventos! pensões, comissões, pró-Iabore,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANC SCO DO CONDE

)

.

Á

End. Rua Raimundo Ribeiro — Centro, São Fran sou do CondeABA
CEP: 43900—000 /Te|.: (71) 3651 801
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de São Francisco
aposentadorias, aluguel.
5 5“ A atividade de contrapartida consiste em prestação de serviço obrigatório
a ser desempenhado pelo beneficiário, nos órgãos e entidades integrantes do Município
de São Francisco do Conde-Bahia;
5 6ª Serão eliminados os candidatos que não atenderem aos requisitos
previstos nos incisos do caput deste artigo.
5 7" O beneficiário do Programa responde legalmente pela veracidade e
autenticidade das informações socieconômicas e acadêmicas prestadas, e, em caso de
fraude ou falsidade ideológica comprovada através de processo Administrativo, com as
garantias do contraditório e da ampla defesa, serão desligados do programa e obrigados
a ressarcir o Tesouro Municipal do valor irregularmente usufruído, sem prejuízo das
demais cominações legais.
5 8º O Programa poderá fazer visitas domiciliares com a finalidade de
averiguar as informações prestadas pelo estudante, quanto à situação socioeconômica.
5 9“ Para fins desta Lei, entende-se por família o grupo doméstico, ligado por
descendência a partir de um ancestral comum, matrimônio ou adoção.

& Não poderá ingressar no programa o postulante que:
I - tenha se desligado anteriormente de Programa de apoio aos estudantes de
curso técnico, por fraude, nos termos desta Lei ou regulamento;

II — já tenha concluído curso de graduação ou possua certificado de cursos
técnicos protissionalizantes.
:] Semestralmente, em data definida pela Secretaria Municipal da Educação,
para manutenção no Programa, os estudantes bolsistas deverão atualizar seu cadastro,

mediante apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento),

emitido pela instituição de ensino;
II — histórico escolar emitido pela instituição de ensino;
lll — comprovante de matrícula para o semestre seguinte;
IV — termo de compromisso.

gama,?

"&

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃÉFRANÇISCO| DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro — Centro, ão Francisco do Conde-BA
CEP: 43800-000 [Tel.:

1) 3651—4801
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do Conde
5 1º A não apresentação de qualquer dos documentos listados no caput deste
artigo implicará na exclusão do estudante do Programa.
5 2º A Secretaria Municipal da Educação, sempre que julgar necessário, poderá
requerer documentos complementares.

5 3ª Para efeito do disposto neste artigo, a Comissão Gestora realizará rigoroso
acompanhamento da situação socioeconômica do estudante beneôciário e de seu
desempenho acadêmico.
Será automaticamente excluído do Programa, () beneHciário que:

I — concluir os créditos mínimos para integralização do curso;
ll - não promover a atualização cadastral no período definido pela Secretaria
Municipal da Educação, bem como deixar de apresentar documentos complementares;
Ill — não for aprovado em, no mínimo, 70% (setenta por cento) das disciplinas
cursadas no período;

IV — for reprovado em, pelo menos, 01 (uma) disciplina por semestre, sem
justo motivo;

V — não concluir o curso no prazo de integralização, admitindo—se urna
prorrogação por mais 01 (um) semestre;

VI — abandonar o curso, dele desistir, evadir—se, ter sido expulso da instituição,
apresente condutas incompatíveis ou mesmo trancar disciplina, sem justo motivo,
devidamente comprovado junto a Comissão Gestora;

VII — prestar informações ou apresentar documentos falsos, comprovado
através de processo Administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla

defesa, sem prejuízo das demais cominações legais;
Vlll — falecer;

IX — não participar das atividades de contrapartida;

»“

5 1ª Será permitido um pedido de transferência por beneficiário, desde que o

Égua/JW
X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

,

&

End, Rua Raimundo Ribeiro — Centro, São Francisco do CondeBA
CEP: 43900-000 / Tel.: (71) 3651-4601
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Prefeitura Municipal de São Francisco
do Conde
estudante não tenha cursado mais da metade do tempo mínimo para conclusão e seja a
instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.
5 2ª Para os estudantes beneficiários que solicitarem transferência, será

concedido mais 01(um) semestre para conclusão, sem prejuízo da previsão contida no
art. 6º, inciso V, desta Lei;

5 3" Caso a duração do curso transferido seja superior ao curso anterior, para
âns de contagem de permanência ao Programa, será adotado o prazo mínimo de
conclusão do curso de ingresso;

5 4º A transferência do beneficiário para outro curso ou instituição com
manutenção no Programa depende de autorização da Comissão Gestora, através da
apresentação de requerimento formal pelo estudante;
5ª

5

Considerar-se-á

abandonado

o

curso

do

que,

estudante

injustificadamente, deixar de frequentar as aulas por mais de 10 (dez) dias ou não se
matricular por período igual ou superior a 01 (um) semestre.

_

ªj Será admitida a suspensão do benefício pelo prazo máximo de 01 (um)

semestre, salvo os casos fortuitos, de força maior ou problemas de saúde, devidamente

autorizados pela Comissão Gestora, mediante comprovação pelo estudante.
Parágrafo único. O prazo constante do caput deste artigo não influencia na
contagem dos prazos dispostos no 52º, inciso V, do artigo anterior e no art. 6º, inciso V,
ambos da Lei.

.t-ª'j O Edital de seleção do Programa relativo ao período letivo que se seguir,
indicando as vagas, procedimentos operacionais, regramentos e diretrizes para ingresso
será devidamente publicado no Diário OHcial do Municipio de São Francisco do Conde —
Bahia.
5 1º A ordem classificatória obedecerá ao critério de menor para maior renda,
de acordo com a quantidade de vagas disponíveis no Edital, sendo o percentual maior
de bolsas conferido aos estudantes de menor renda.

»

5 2ª Em caso de empate terá preferência, sucessivamente o candidato:

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

)

[

End. Rua Raimundo Ribeiro — Centro, São Francisco do Conde—BA
CEP 41900-000 /Te|.: (71) 3651—4801
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fim—Im?

do Conde

I— que tenha concluído o ensino médio em escola pública;
II — de idade mais avançada;

III — que integre família mais numerosa.
5 3“ As publicações dos Editais de seleção condicionadas a existência de
vagas, consoante orçamento anual.

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

, . “(ªi O valor da bolsa mensal será o equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do valor da bolsa universitária, para todos os estudantes beneficiários do Programa.
5

1º

O

valor

do

que

trata

O

caput

deste

será

artigo

atualizado

concomitantemente com o valor da bolsa universitária.

5 2ª Terão prioridade no atendimento ao Programa os estudantes com renda
familiar mais baixa.

5 3º Havendo empate entre candidatos com igual situação socieconômica, na
forma descrita no art. 8, âzº desta Lei, deverá a Comissão Gestora estabelecer o critério
de desempate baseado na vida estudantil intelectual, devendo seguir os seguintes

requisitos:
I - melhor desempenho no Histórico Escolar, somando ensino fundamental e
ensino médio;

II — prêmios individuais referentes a produções, competições acadêmicas tais
como: Olimpíada de matemática, Literatura e semelhantes;

à 4º Os critérios do que trata o parágrafo anterior são cumulativos, sendo
vencedor aquele que obter maior desempenho acadêmico e possuir maior quantidade
de títulos.

5 5ª Ao t“ nal de cada semestre, será apurada a situação econômica familiar

ao bolsista para efeito de manutenção ou exclusão do Programa.

MÍP/f

ªsa,-w
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDEI
End. Rua Raimundo Ribeiro— Cento. São Francisco do Conde—BA
CEP: 43 900— 000 lTeli (71) 3651—4301
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do Conde
5 6º O município poderá priorizar a concessão de bolsas a determinadas
áreas do conhecimento, em razão do interesse público e da coletividade, devendo tal
medida ser regulamentada por Decreto.
"(I, No caso dos estudantes de instituições de Escola Técnica privada, a

bolsa mensal poderá ser paga diretamente a instituição, por meio de transferência
bancária, mediante celebração de acordo de credenciamento.
& 1º Caso o valor da mensalidade seja superior ao valor da bolsa, fica o estudante
obrigado ao pagamento mensal do valor remanescente junto a instituição.
& 2“ Caso haja saldo do valor da bolsa em favor do estudante, a Secretaria de
Educação fará a transferência para conta bancária do estudante cadastrada.
5 3º As instituições de ensino devem ser reconhecidas pelo Ministério da

Educação — MEC.
“ No caso dos estudantes de Escola Técnica Pública, a bolsa mensal será

paga a título de auxílio financeiro, por meio de transferência bancária para contado
estudante cadastrada.

5 1º O valor repassado a título de auxílio deverá ser utilizado pelos estudantes
para fIns de permanência no ensino técnico.
5 2ª Ficando comprovada a utilização indevida do valor repassado a título de
auxílio, o estudante será excluído do programa, através de instauração de processo
administrativo.

fi A bolsa concedida terá validade de 01 (um) semestre letivo, podendo ser
renovada por mais semestres, desde que o beneâciário mantenha todos os requisitos
para a COI'ICGSSãO.

“Itªi O pagamento do benefício observará o calendário fixado pela Secretaria
Municipal da Educação.

753.1 A ocorrência de greve na instituição de ensino ou a ocorrência de
qualquer outro fato que implique na paralisação das aulas, por período superior a 20
(vinte) dias, enseja a suspensão temporária do pagamento do benefício, até que a
situação seja normalizada.

ºw
DO CONDE
PREFEITURA MUNICIPAL Dã sÃo FRANCISCO

IX
&
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Prefeitura Municipal de São Francisco
do Conde
CAPÍTULO IV
DA CONTRAPARTIDA

O

estudante

beneficiário

do

Programa

dará

como

contrapartida,

obrigatoriamente, a prestação de serviços em sua área de estudo, sem ônus, no âmbito
da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde-Bahia, quando solicitado, na forma
estabelecida em Decreto Regulamentar.
*— (ij A convocação para prestação da contrapartida será realizada através de
publicação no Diário Oficial do Município de São Francisco do Conde-Bahia, bem como
por aviso enviado ao endereço eletrônico cadastrado.
& 1º O estudante beneficiário será considerado notífIcado pela publicação e
pelo endereço eletrônico, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias para se
apresentar à Comissão Gestora ou Justificar a sua ausência.
5 20 A ausência de prestação de contrapartida pelo estudante beneficiário
convocado, sem justificativa que comprove a ocorrência de caso fortuito, força maior ou
problema de saúde implicará na exclusão automática do Programa.
5 3" O estudante que comprovar a

impossibilidade de prestação da

contrapartida em decorrência de vínculo empregatício ou atividade autônoma, deverá
cumprir a contrapartida no período das férias Ietivas.

CAPÍTULO v

Mulatº—ES
,

I Na ocorrência de falsa declaração ou fraude visando a concessão do

benefício, comprovada através de processo administrativo,

com as garantias do

contraditório e da ampa defesa, o estudante ficará sujeito a aplicação de penalidades
previstas em regulamento, sem prejuízo das demais cominações legais.
,,

'I ti] A aplicação de penalidades ao estudante será procedida de procedimento

administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5 1ª Havendo indícios de irregularidades, o estudante será submetido a
processo administrativo, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para apresentar
defesa, a contar do próximo dia útil do recebimento da citação do processo, devendo o
III

IL

$$$-7%

&

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO do CONDE
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estudante devolver aos cofres públicos o que fora recebido indevidamente de má-fé,
com atualização e correção monetária, independente das sanções penais legais.
52º Constatados indícios de irregularidades, poderá a Comissão Gestora
suspender preventivamente o

pagamento do

benefício mensal,

restabelecendo-o

integralmente ao final do procedimento, caso se comprove a inexistência de infração ou
situação excludente.

, '. 'iIfl O servidor público que no exercício da função, por ação ou omissão,
contribuir para a inclusão ou permanência indevida de estudante no Programa ou
pagamentos em desacordo com o previsto nesta Lei responderá pelos seus atos,
através de Processo Administrativo Disciplinar, sem prejuízo das demais cominações
legais.

CAPÍTULO VI

FORMALIZAçÃO DE CONVENIO COM AS INSTITUIçõES DE ENSINO
TÉCNICO PRIVADAS

:,lªIIl Poderão ser formalizados convênios entre as Instituições de ensino de
Escola Técnica tendo como objetivo o recebimento direto do benefício em favor do
estudante,

através de transferência bancária,

no intuito de liquidar o valor da

mensalidade.

& 1“ Caso o valor da mensalidade seja superior ao valor da bolsa, repassado
pelo

Município

fIcará

O

estudante

obrigado

ao

pagamento

mensal

do

valor

remanescente junto a instituição.

5 2º As instituições de ensino devem ser reconhecidas pelo Ministério da
Educação -MEC para a celebração do Termo de Convênio.

& 3º A instituição de ensino é responsável por garantir que as informações

âmago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CD

&?»

E
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enviadas pelos estudantes ao Programa são verdadeiras.

“| As instituições educacionais deverão:

I — permitir e facilitar o acompanhamento e a supervisão dos alunos pela
Comissão Gestora;
lI — informar, sempre que solicitado, a relação de estudantes matriculados,
frequência, entre outros dados, de acordo com orientações da Comissão Gestora;
Ill — repassar para a Comissão Gestora os dados de desempenho acadêmico
do estudante, para fins de manutenção no programa;
IV — informar a ComisSão Gestora a ocorrência de qualquer fato relevante
acerca do comportamento dos estudantes;
V — cumprir fielmente o objeto do convênio;
VI — conferir aos estudantes contemplados pelo Programa tratamento idêntico ao
dispensado aos demais estudantes.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIçõEs FINAIS

“"'-ªl As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta de
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente ou seguinte, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares no exercício corrente, mediante
utilização de recursos próprios.

333921 A lista contendo a relação completa dos estudantes beneficiados deverá
ser publicadas no Diário Oficial do Município de São Francisco do Conde-Bahia
semestralmente.

Os casos omissos serão dirimidas pela Coordenação do Programa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro — Centro, São Francisco do Conde-BA
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“ Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei
Municipal nº 108, de 15 de julho de 2003.

tj Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

São Francisco do Conde-BA, 06 de abril de 2022.

ANTONIO CARLO
P

s ONCELOS CALMON
FE TO

%%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANA LÚCIA BRITO DE SANTANA

ÉQÍ/gast—

ELIEz R DE SAN ANA SANTOS
SECRETARIA E GOVERNO
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO (COTAÇÃO DE PREÇOS 2022)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, Bahia, através do GABINETE DO PREFEITO –
GAPRE, tendo em vista o princípio da publicidade, considerando a necessidade da contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de apoio, organização de eventos institucionais,
culturais, acadêmicos e sociais do poder executivo. As empresas interessadas deverão se manifestar a
partir do dia 12 de abril de 2022 à 21 de abril de 2022, solicitando o Termo de Referência e o modelo da
Proposta a ser apresentada através do e-mail compras@pmsfc.ba.gov.br, para apresentarem as
cotações de preços. O prazo para entrega da cotação será em até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento do modelo, bem como, juntar comprovação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) atualizado. Maiores informações através do telefone (71) 3651- 8117. São Francisco do Conde,
12 de abril de 2022.Maria do Carmo Costa dos Anjos – Setor de Compras.
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021)

!
“Mªº

ESTADO DA BAHIA
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Mªnim/2022

Modalidade de Licitação

PREGAO PRESENCIAL - SRP

Número

N.ª010/2021

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, pessoa juridica de direito público, Inscrito no CNPJ sob
o nº. 13.830.823/0001-96, com sede administrativa na Praça da Independência, s/nº, Centro, São Francisco
do Conde — BA, por sua_SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o n." 15.599273/0001-71, através da
secretária, Sm. JUVENILDES MARIA DE JESUS CALMON, casada, brasileira, inscrita no CPF sob O
n.º192.861.045—53, portadora do RG N.º 161812716 — SSP/Ba. residente e domiciliada na Rua Policarpo de
Oliveira. s/n, Centro, São Francisco do Conde — Ba, CEP: 43.900-000, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa URANIA MARIA DOS SANTOS, Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ n.º09.427.780/0001-25, estabelecida na Rua Dois de Fevereiro, n.º337, Centro, CEP:43.805-200,
Candeias - BA, representada neste ato pela Sra. LUCIANA VALÉRIA SANTOS VICENTE AMARAL,
brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF sob o n.º683.334.715-87, portadora do RG n.º05.193.030—
75, expedida pela SSP/BA, com endereço profissional acima Citado, doravante denominada DETENTORA,
nos termos da Lei Federal nº 8666/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 147/2015, Lei
Federal nª 1052012002 e Decreto Federal nº 3.555/00 e 3.693/00, bem como pelo Decreto Municipal
n.º221g/2017 e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGAO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021, conforme consta do processo
administrativo nº 3783/2021, tinham e presente Ata de Registro de Preços nas condições seguintes:

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata e o registro dos preços classificados no PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 010/2021,
conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos. no qual estão contemplados o
prazo de execução e a estimativa das quantidades, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante
do Anexo V do Edital.
1.3 - É vedada a subcontratação parcial Ou total 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.

1.4 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão %: disposição
da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar,
até o limite estabelecido.

1.5 - 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 as
licitações, sendo assegurado ao benenciário do registro a preferência em igualdade de condições.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 Por se tratar de Pregão Presencial para o Sistema de Registro de Preços, & Dotação Orçamentária,

somente será exigida para a formalização do(s) Contrato(s) (Art. 7“, 53º do Decreto Municipal 2216/2017).
3. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS

3.1— O preço e quantitativo de cada item cotado pela empresa vencedora estarão, especificados na planilha
abaixo:
vx

.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO NNW/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
SIN,“, CENTRO, SAO FRANCISCO DO CONDE/BA, CEP:“.DDO-M
INDEPENDENCIA,
PRAÇA DA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
1
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ESTADO DA BAHIA
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

ACHOCOLATADO, liquido. Composição básica: leite e/ou soro de
leite em pó reconstituído, leite integral, açúcar, creme de leite, cacau,

amido

"

modificado, vitaminas (A, B1, B2, as, 512, c, E, PP, ácido fólico),

UND

5000 R$

ª'"

R$ 1º'7ºº'ºº

minerais (cálcio) caixa com 200 ml, acompanhado de canudo, com

identificação do produto. MARCA: ITAMBE
LEITE em pó Integral, rico em ferro. zinco e vitaminas A, C, D, E.
12

Embalagem: lata contendo 400 grs do produto, marca do fabricante,
peso liquido. Validade do produto não poderá ser inferior a 06 meses
contados a partir da data de sua entrega. MARCA: NINHO

LT

1000

R$

18,50

R$

R$

VALOR TOTAL LOTE |: R$ 143.050,00 Cento e Quarenta e Três Mil e Cinquenta Reais

1350090

143.050,00

LOTE II - PÃES, GRÃOS E GENEROS ALIMENTICIOS A BASE DE CEREAIS
Item

UND

Discriminação do Produto
CAFE, descafeinado torrado e moldo de primeira qualidade, com
selo de pureza da Associação Brasileira da Industria de Café - ABIC.
Embalagem de 250 grs a vácuo. O produto deverá ter registro no

Qtde

Valor Unit

Valor Total

UND

1000

R$

7.50

R$

7.500,00

UND

4000

R$

6,00

R$

24.000,00

CX

100

R$

110,00

R$

11.000,00

CX

80

R$

110,00

R$

8.800,00

UND

5.000

R$

2,00

R$

10.000,00

Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da
Saúde. MARCA: SANTA CLARA
CAFÉ, torrado e moldo. Embalagem a vácuo de 2509, de primeira
qualidade, com selo de pureza da ABIC (associação brasileira da

indústria de café). O produto deverá ter registro no ministério da
saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde. MARCA:

3 FAZENDAS
BISCOITO, tipo Maria tendo como ingrediente básico a farinha de
trigo fortiticada com ferro e ácido fólico. Embalagem Pacotes
impermeáveis, lacrados com peso liquido de 400 grs, fracionados
em subpacotes plasticos - Caixa com 20x400gr pacotes, com dados
de identificação do produto. marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes

da Anvisa/MS. MARCA: VITARELLA
BISCOITO, tipo integral cream cracker, a base de farinha de trigo,
farelo de trigo, farinha de rosca, sal reúnado, gordura vegetal, leite
(ou soro) e outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação
e mencionados. O produto não deverá conter soja nem quaisquer
substancias e corantes artificiais. Embalagem dupla contendo

20x400g — Caixa com 20 pacote. Com dedos de identificação do
produto, s marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as normas e ou resoluções vigentes da Anvisa/ms.

MARCA: PILAR
BISCOITO, Tip. recheado. Embalagem com no minimo de 130 9,
com identiticacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou resoluções da

Anvisa/MS. Prazo de validade não poderá ser inferior a 180 dias
contados a partir da data de sua entrega sabores diversos:
chocolate, brigadeiro, baunilha e morango.

MARCA: TRELOSO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO NNW/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SIM.", CENTRO, SAO FRANCISCO DO CONDE/BA, CEP:“.GDº—OOD
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
LOTE I Derivado de Leite (Laticinios)

Valor Total

Valor Unit

Discriminação do Produto

UND

Qtde

LEITE, liquido, integral, pasteurizado, longa vida com sistema de
tampa abre e fecha. Embalagem tetra pack com 01 litro, rico em ferro,
zinco e vitaminas A, C, D, E e com dados de identiâcaçao do produto,

CX

1000

R$

56,70

R$ 56,700,00

CX

300

R$

61,90

R$

18.570,00

CX

50

R$

99,90

R$

4.995,00

CX

20

R$

115,00

R$

2.300,00

UND

500

R$

R$

4.990,00

KG

200

R$

50,00

R$

10.000,00

KG

200

R$

46,70

R$

9.340,00

UND

100

R$

8,90

R$

890,00

LT

500

R$

6,00

R$

3.000,00

LT

500

R$

6,13

R$

3.065,00

marca do fabricante, prazo de validade. Registro no órgão
competente. Embalagem CX com 12x 1l. MARCA: NINHO
LEITE, liquido, desnatado, pasteurizado, longa vida com sistema de
tampa abre e fecha. Embalagem tetra pack com 01 litro, fonte de

cálcio com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade. Registro no órgão competente. Embalagem CX
com 12x 1l
MACA: PIRACANJUBA
MARGARINA, vegetal com sal, Iipldios com no minimo 80% com
identificação do produto, marca de fabricante, data de fabricação e

validade, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Em
embalagem Pote com 5009, /Caixa com 12 )( 5009r MARCA: QUALY
MARGARINA vegetal light, cremosa sem sal. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, marca de fabricante, data de
fabricaçao e validade, de acordo com a resoluca012/78 da CNNPA.

Em embalagem Pote com 5009, /Caixa com 12 x SDDgr MARCA:
DORIANA
IOGURTE, integral, sabor morango ou coco, rico em nutrientes.
Embalagem com no minimo BODgr, com indicação do produto. marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde MARCA: ITAMBE

9.98

QUEIJO TIPO MINAS BRANCO, em barra, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, validade do produto não poderá ser inferior a 45 dias,
contados a partir da data de sua entrega O produto deverá ter registro

no ministério da agricultura e M, da saúde. MARCA: FRIMESA
QUEIJO TIPO LANCHE, em barra Embalagem contendo

identiicaçâo do produto, marca do fabricante, prazo de validade do
produto não poderá ser inferior a 45 dias, contados a partir da data de
sua entrega, peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério

da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA: TIROLEZ
QUEIJO RALADO, embalagem com no minimo 100g, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e

peso liquido, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. O produto
deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da

saúde.
MARCA: NATURAL DA VACA
LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, embalagem em lata com
3959, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com

as normas e padrões para alimentos cnnpa. MARCA: ITAMBÉ

10

CREME DE LEITE, tradicional, Embalagem em lata com sistema abre
fácil com 300 9, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e capacidade. Validade do produto não
poderá ser inferior e 06 meses contados a partir da data de sua
entrega. O produto deve está de acordo com a resolução 12/76 da
CNNPA.

fp

MARCA: ITAMBÉ

LX
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO Do CONDE

BISCOITO doce, tipo rosquinha, embalagem contendo no minimo
3509r, sabor COCO, de boa qualidade, fabricado com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteristicas organolépticas
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza ou
quebradiço. Embalagem caixa contendo 20x350 g dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido. O produto deverá seguir as recomendações do

CX

1000

R$

120,00

R$

120.000,00

UND

500

R$

2,50

R$

1.250,00

PCTE

500

R$

5,50

R$

2.750,00

PCTE

500

R$

5.50

R$

2.750,00

PCTE

500

R$

6,00

R$

3.000,00

KG

200

R$

4,80

R$

960.00

UND

250

R$

4,00

R$

1 000,00

PCTE

200

R$

3,00

R$

600,00

PCTE

200

R$

9.00

R$

1.800,00

Ministerio da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA:
MARILAN
BISCOITO, salgado tipo salt cracker embalagem com 156 grs,

pacote contendo 6 saches com ZSgrs cada. Composição básica
aromatizado artiúcialmente, farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, sai, com extrato de malte e fermento biológico. As
embalagens devem conter externamente os dados de identiiicaçao,
procedencia, infomações nutricionais, número de lote. MARCA:

MARILAN
PÃO tipo milho, Embalagem com 500 grs, fabricado com matéria

prima de primeira qualidade, isentos de matéria ierrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação. de acordo com as normas e/ou
resoluções da Anvisa/ms. Prazo de validade contados a partir da

data de sua entrega. MARCA: DULCE NATURA
PÃO TIPO HOT DOG, embalagem com 500 grs fabricado com
matéria prima de primeira qualidade contendo os dados do
fabricante marca do produto identificação do produto com validade e
peso do produto de acordo a resolução CNNPA. Prazo de validade
contados a partir da data de sua entrega. MARCA: DULCE

NATURA

PÃO DE FORMA, embalagem SOOgrs contendo informaçâo
nutricional, data de validade, selo de fabricação, com matéria prima

de primeira qualidade contendo os seguintes ingredientes: farinha de
10

trigo, fermento biológico, açúcar, gordura vegetal, sal, emulsificantes
e conservantes. observação livre de gorduras trans. Materia prima
de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de acordo com as non'nas e/ou
resoluções da Anvisa/ms MARCA: LIMIAR

FARINHA DE TRIGO, especial com fermento. Embalagem com ikg.
11

com dados de identincaçào do produto, marca do fabricante, prazo

de validade e peso liquido, de acordo com as Normas e/cu
resoluções vigentes da Anvisa/MSMARCA: SARANDI

12

FUBA MILHO, pré cozido enriquecido com ferro e ácido fólico.
Embalagem pacote com 5009, contendo nome do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com as
normas e padrões para alimentos cnnpa. MARCA: YOKI

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO. Embalagem com 5009, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
13

validade, peso liquido e de acordo com a Resolução 12/76 da

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
MARCA: CUCO

14

FARINHA DE TAPIOCA, natural granulada livre de impurezas.
Embalagem com 500gr com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com as
normas e resoluções vigentes da Anvisa/ms. validade do produto
não poderá ser inferior a 45 dias contados a partir da data de
entrega. MARCA: DULAR

PREGAO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO N.'010I2021
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ESTADO DA BAHIA
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

ACHOCOLATADO, liquido. Composição básica: leite e/ou soro de
leite em pó reconstituído, leite integral, açúcar, creme de leite, cacau,

amido

"

modificado, vitaminas (A, B1, B2, as, 512, c, E, PP, ácido fólico),

UND

5000 R$

ª'"

R$ Iº'7ºº'ºº

minerais (cálcio) caixa com 200 ml, acompanhado de canudo, com

identificação do produto. MARCA: ITAMBE
LEITE em pó Integral, rico em ferro, zinco e vitaminas A, C, D, E.
12

Embalagem: lata contendo 400 grs do produto, marca do fabricante,
peso liquido. Validade do produto não poderá ser inferior a 06 meses
contados a partir da data de sua entrega. MARCA: NINHO

LT

1000

R$

18,50

R$

R$

VALOR TOTAL LOTE |: R$ 143.050,00 Cento e Quarenta e Três Mil e Cinquenta Reais

1350090

143.050,00

LOTE II - PÃES, GRÃOS E GENEROS ALIMENTICIOS A BASE DE CEREAIS
item

UND

Discriminação do Produto
CAFE, descafeinado torrado e moldo de primeira qualidade, com
selo de pureza da Associação Brasileira da Industria de Cafe - ABIC.
Embalagem de 250 grs a vácuo. O produto deverá ter registro no

Qtde

Valor Unit

Valor Total

UND

1000

R$

7.50

R$

7.500,00

UND

4000

R$

6,00

R$

24.000,00

CX

100

R$

110,00

R$

11.000,00

CX

80

R$

110,00

R$

8.800,00

UND

5.000

R$

2,00

R$

10.000,00

Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da
Saúde. MARCA: SANTA CLARA
CAFÉ, torrado e moldo. Embalagem a vácuo de 2509, de primeira
qualidade, com selo de pureza da ABIC (associação brasileira da

indústria de café). O produto deverá ter registro no ministério da
saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde. MARCA:

3 FAZENDAS
BISCOITO, tipo Mana tendo como ingrediente básico a farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Embalagem Pacotes
impermeáveis, lacrados com peso liquido de 400 grs, fracionados
em subpacotes plasticos - Caixa com 20x400gr pacotes, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes

da Anvisa/MS. MARCA: VITARELLA
BISCOITO, tipo integral cream cracker, a base de farinha de trigo,
farelo de trigo, farinha de rosca, sal reúnado, gordura vegetal, leite
(ou soro) e outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação
e mencionados. O produto não deverá conter soja nem quaisquer
substancias e corantes artificiais. Embalagem dupla contendo

20x4009 — Caixa com 20 pacote. Com dedos de identificação do
produto, s marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as normas e ou resoluções vigentes da Anvisa/ms.

MARCA: PILAR
BISCOITO, Tip. recheado. Embalagem com no minimo de 130 9,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou resoluções da

Anvisa/MS. Prazo de validade não poderá ser inferior a 180 dias
contados a partir da data de sua entrega sabores diversos:
chocolate, brigadeiro, baunilha e morango.

MARCA: TRELOSO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO NNW/2021
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO Do CONDE

BISCOITO doce, tipo rosquinha, embalagem contendo no minimo
3509r, sabor COCO, de boa qualidade, fabricado com farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteristicas organolépticas
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza ou
quebradiço. Embalagem caixa contendo 20x350 g dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido. O produto deverá seguir as recomendações do

CX

1000

R$

120,00

R$

120.000,00

UND

500

R$

2,50

R$

1.250,00

PCTE

500

R$

5,50

R$

2.750,00

PCTE

500

R$

5,50

R$

2.750,00

PCTE

500

R$

6,00

R$

3.000,00

KG

200

R$

4,80

R$

960.00

UND

250

R$

4,00

R$

1 000,00

PCTE

200

R$

3,00

R$

600,00

PCTE

200

R$

9,00

R$

1.800,00

Ministerio da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA:
MARILAN
BISCOITO, salgado tipo salt cracker embalagem com 156 grs,

pacote contendo 6 saches com ZSgrs cada. Composição básica
aromatizado artiúcialmente, farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, sai, com extrato de malte e fermento biológico. As
embalagens devem conter externamente os dados de identiiicação,
procedencia, informações nutricionais, número de lote. MARCA:

MARILAN
PÃO tipo milho, Embalagem com 500 grs, fabricado com matéria

prima de primeira qualidade, isentos de matéria ierrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação, de acordo com as normas e/ou
resoluções da Anvisa/ms. Prazo de validade contados a partir da

data de sua entrega. MARCA: DULCE NATURA
PÃO TIPO HOT DOG, embalagem com 500 grs fabricado com
matéria prima de primeira qualidade contendo os dados do
fabricante marca do produto identificação do produto com validade e
peso do produto de acordo a resolução CNNPA. Prazo de validade
contados a partir da data de sua entrega. MARCA: DULCE

NATURA

PÃO DE FORMA, embalagem 5009rs contendo informação
nutricional, data de validade, selo de fabricação, com matéria prima

de primeira qualidade contendo os seguintes ingredientes: farinha de
10

trigo, fermento biológico, açúcar, gordura vegetal, sal, emulsificantes
e conservantes. observação livre de gorduras trans. Materia prima
de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de acordo com as nom'ras e/ou
resoluções da Anvisa/ms MARCA: LIMIAR

FARINHA DE TRIGO, especial com fermento. Embalagem com ikg.
11

com dados de identincação do produto, marca do fabricante, prazo

de validade e peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/MSMARCA: SARANDI

12

FUBA MILHO, pré cozido enriquecido com ferro e ácido fólico.
Embalagem pacote com 5009, contendo nome do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com as
normas e padrões para alimentos cnnpa. MARCA: YOKI

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO. Embalagem com 5009, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
13

validade, peso liquido e de acordo com a Resolução 12/76 da

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
MARCA: CUCO

14

FARINHA DE TAPIOCA, natural granulada livre de impurezas.
Embalagem com 5009r com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com as
normas e resoluções vigentes da Anvisa/ms. validade do produto
não poderá ser inferior a 45 dias contados a partir da data de
entrega. MARCA: DULAR

PREGÃO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO N.'010I2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo FRANCISCO Do CONDE

MILHO BRANCO PARA MUNGUNZÁ. Embalagem com 500 9, com
dados de identincaçao do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, validade, e de acordo com normas e/ou resoluções

UND

200

R$

4,00

R$

800.00

KG

300

R$

5,50

R$

1.650,00

PCTE

500

R$

5,50

R$

2.750,00

UND

500

R$

5,50

R$

2.750,00

KG

200

R$

5,50

R$

1.100,00

KG

300

R$

9,00

R$

2.700,00

KG

100

R$

9,90

R$

990,00

PCTE

300

R$

9,00

R$

2.700,00

KG

200

R$

6,00

R$

1.200,00

PCTE

200

R$

R$

1.400,00

vigentes da Anvisa/ms. o produto deverá ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde. MARCA: DULAR

16

ARROZ, parabolizado, classe longo tino tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante. data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. MARCA:

BLUE VILLE

17

18

19

PROTEINA, de soja sabor carne, texturizada, cor escura.
Embalagem com 400 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com as Normas
elou resoluçdes da Anvisa/MS. Validade do produto não poderá ser
inferior a 90 dias contados a partir da data entrega. MARCA: SORA
PROTEINA, de soja sabor frango, texturizada. cor clara, Embalagem
com 400 9, com dados de identiicaçao do produto. marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
resoluções da Anvisa/MS. MARCA: SORA
ARROZ, branco, classe longo Eno tipo 1. Embalagem contendo 1 kg,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante. data de

fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. MARCA: POP
FEIJÃO CARIOQUINHA tipo 1. Embalagem com 01 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
20

peso liquido, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da
Anvisa/ms. Validade do produto não poderá ser inferior a 60 dias.

MARCA: 2 De JULHO

21

FEIJÃO, fradinho, tipo I constituído de grãos limpos, secos, na cor e
características. Embalagem de 1kg. Com identiiicação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de aoordo com
as Normas elou resoluções vigentes da Anvisa/MS,
MARCA:

CORDAN
MACARRÃO INTEGRAL, parafuso grano duro ingredientes: farinha

22

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e podendo conter
corante natural de urucum e Cúrcuma. Embalagem plástica
transparente, resistente, vedada contendo 500 grs. com identificação

do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS.
isento de qualquer substância estranha ou nociva, prazo de validade
minima de seis meses. MARCA: VILMA

23

FARINHA de mandioca fina, tipo 1, livre de impurezas que o tome
imprópria para o consumo. Embalagem plastica transparente,
resistente, vedada contendo 1k, com identincaçao do produto.

marcado fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com
as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA:
NOSSA FARINHA

24

MASSA PARA LASANHA, com ovos, embalagem resistente com
500 grs, com identíicaçao do produto, marca do fabricante. prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Non'nas e/ou resoluções
vigentes da Anvisa/MS, MARCA: FORTALEZA

PREGAO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO NNW/2021
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo FRANCISCO Do CONDE

MILHO BRANCO PARA MUNGUNZA. Embalagem com 500 9, com
dados de identincação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, validade, e de acordo com normas e/ou resoluçoes

UND

200

R$

4,00

R$

800.00

KG

300

R$

5,50

R$

1.650,00

PCTE

500

R$

5,50

R$

2.750,00

UND

500

R$

5,50

R$

2.750,00

KG

200

R$

5,50

R$

1.100,00

KG

300

R$

9,00

R$

2.700,00

KG

100

R$

9,90

R$

990,00

PCTE

300

R$

9,00

R$

2.700,00

KG

200

R$

6,00

R$

1.200,00

PCTE

200

R$

R$

1.400,00

vigentes da Anvisa/ms. o produto deverá ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde. MARCA: DULAR

16

ARROZ, parabolizado, classe longo tino tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante. data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. MARCA:

BLUE VILLE

17

18

19

PROTEINA, de soja sabor carne, texturizada, cor escura.
Embalagem com 400 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com as Normas
elou resoluçdes da Anvisa/MS. Validade do produto não poderá ser
inferior a 90 dias contados a partir da data entrega. MARCA: SORA
PROTEINA, de soja sabor frango, texturizada. cor clara, Embalagem
com 400 9, com dados de identiicação do produto. marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou
resoluções da Anvisa/MS. MARCA: SORA
ARROZ, branco, classe longo Eno tipo 1. Embalagem contendo 1 kg,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante. data de

fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. MARCA: POP
FEIJAO CARIOQUINHA tipo 1. Embalagem com 01 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
20

peso liquido, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da
Anvisa/ms. Validade do produto não poderá ser inferior a 60 dias.

MARCA: 2 De JULHO

21

FEIJAO, fradinho, tipo I constituído de grãos limpos, secos, na cor e
características. Embalagem de 1kg. Com identiiicação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de aoordo com
as Normas elou resoluções vigentes da Anvisa/MS.
MARCA:

CORDAN
MACARRAO INTEGRAL, parafuso grano duro ingredientes: farinha

22

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e podendo conter
corante natural de urucum e Cúrcuma. Embalagem plástica
transparente, resistente, vedada contendo 500 grs. com identificação

do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS.
isento de qualquer substância estranha ou nociva, prazo de validade
minima de seis meses. MARCA: VILMA

23

FARINHA de mandioca fina, tipo 1, livre de impurezas que o tome
imprópria para o consumo. Embalagem plastica transparente,
resistente, vedada contendo 1k, com identincação do produto.

marcado fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com
as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA:
NOSSA FARINHA

24

MASSA PARA LASANHA, com ovos, embalagem resistente com
500 grs, com identíicaçao do produto, marca do fabricante. prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Non'nas e/ou resoluções
vigentes da Anvisa/MS, MARCA: FORTALEZA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
MASSA DE SOPA, a base de farinha de trigo, com ovos tipo
conchinha ou caracol embalagem com 5009 com dados de

25

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,

UND

300

R$

5,00

R$

1.500,00

UND

200

R$

4,00

R$

800,00

UND

1000

R$

20,25

R$

20.250,00

(;x

100

R$

130,00

R$

13.000,00

peso liquido, de acordo com as Normas/ e ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS. MARCA: VILMA
MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha de trigo com ovos,

26

glutem e aditivos, embalagem com 5009 com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas/ e ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
MARCA: DONA BENTA
PANETONE, com frutas cristalizadas, podendo conter e/ou outros
ingredientes como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, manteiga, extrato de malte, sal,
óleo de milho, aromatizantes, emulsificantes: mono e diglicarrldeos

27

de ácidos graxos (INS 471) conservadores: proprionato de cálcio
(INS 282) e ácido sórbico (|N5200) e corante sintetico identico ao

natural: beta caroteno (INS 160 a i) contém glutem. Embalagem com
5009rs com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas] e ou

Resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA:VISCONTI
AVEIA EM FLOCOS FINOS, 100% natural, sem aditivos ou
25

conservantes. Embalagem pacote com no minimo 160 grs, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a

Normas elou Resolução da Anvisa/MS.CX COM 28 UND DE iGOGr
MARCA: QUAKER
VALOR TOTAL LOTE II: R$249.000,00 Duzentos e Quarenta e Nove Mil Reais

R$

249.000,00

LOTE ill - CARNES, AVES E SEUS DERNADOS
Item

Discriminação do produto

UF

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

PCTE

250

KG

200

R$ 38,00

KG

300

R$ 18,00

KG

200

R$ 48,00

R$

PCTE

400

R$ 14,50

R$ 5.800,00

CARNE BOVINA MOIDA. Embalagem de 5009 em filme PVC
1

transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais. de acordo com a portaria do Ministerio da

R$

8,46

R$

2.115,00

Agricultura. MARCA:BOA CARNE
CARNE BOVINA, patinho congelada. Embalagem: primaria: saco de
polietileno a vácuo, transparente, com no minimo de 1kg, com
etiqueta interna contendo as informações sobre o produto,

2

secundaria: caixa de papelão identificada com etiqueta traseira.
Acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa n.304 de

R$ 7.600,00

22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da Anvisa n.105 de

19/05/99. MARCA: FRIBOl
CARNE DE FRANGO, me de peito, sem osso e sem pele congelado,

R$

acondicionado em bandejas de pvc contendo 1kg, A entrega. O
3

produto deverá estar em conformidade prazo de validade contados a
partir da data de sua entrega com as normas e/ou legislação vigente

5 400 00
'
'

da Anvisa/ms MARCA: SEARA

4

CARNE CHARQUEADA, dianteira, curada e seca. Embalagem de
1kg em saco a vácuo transparente contendo identificação do
produto' marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
ofIciais, de acordo com as Portarias do Ministerio da Agricultura,

9.600,00

DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99.prazo de validade contados a partir da
data de sua entrega. MARCA: FRINENSE
LINGUIÇA, calabresa cozida e defumada. Embalagem de SOOgrs a
vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo

5

de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministerio da Agricultura, prazo de validade contados a partir da
data de sua entrega. MARCA: SADIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

SALSICHA Tipo hot-dog, em conserva. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente com 1 lg com
identificação do produto, marca do fabricante. prazo de validade e
peso liquido, marcas e carimbos oãCiais, de acordo com as Portarias

KG

150

R$ 2.085,00

R$ 13.90

do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99. MARCA:
TONY
R$ 32.600,00

VALOR TOTAL LOTE III: R$ 32.800,00 Trlnta e DOIS Mil Seiscentos Reais

LOTE IV - POLPAS DE FRTAS NATURAIS
Discriminação do Produto

Valor Total

UND

Qtde

KG

300

R$

16,00

R$

4.500,00

KG

300

R$

19,67

R$

5.901,00

KG

300

R$

19,66

R$

5.898,00

Valor Unit

POLPA, de fruta congelada sabor UMBU, com no minimo 1 Kg.
Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78

da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministerio da Saúde. Prazo de validade contados a partir da

data de sua entrega. MARCA:BRASFRUTE
POLPA de fruta congelada. sabor CAJA. com no minimo 1 Kg.
Embalagem com identincação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministerio da saúde. Prazo de validade contados a partir da
data de sua entrega MARCAILE FRUIT

POLPA de fruta congelada, sabor GRAVIOLA, com no minimo 1 Kg.
Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agn'cultura
e/ou Ministério da saudeprazo de validade contados a partir da data

de sua entrega. MARCAzBRASFRUTE
R$

VALOR TOTAL LOTE IV: R$ 16.599,00 Dezesseis Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais

16.509,00

LOTE V - OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS
Discriminação do Produto
ADOÇANTE, dietetico,100% Stevia liquido SDmI, a base de

edulcorante artificial. O produto deverá ter registro no Ministério da

VL TOTAL

UND

Qtde

Valor Unit

UND

50

R$ 9.96

R$

499,00

UND

100

R$ 18,00

R$

1,800,00

UND

50

R$ 6,00

R$

300,00

UND

300

R$ 7,00

R$

2.100,00

UND

300

R$ 7,00

R$

2.100,00

Saúde e atender as Normas e/ou resoluções vigentes de Anvisa/MS.

MARCA: só STEVIA
FERMENTO Biológico Instantâneo, pacote com 500 grs com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

MARCA:FERMIPAN
FERMENTO Quimico, em pó, a base de bicarbonato de sódio

Embalagem, contendo 100 9, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade. MARCA:

DR.OETKER
LEITE, de coco, de boa qualidade. Embalagem vidro ou tetraprak
com 500 ml. com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA:COPRA

ACHOCOLATADO, em pó, a base de açúcar, cacau em po Cálcio,
ferro, vitamininas A, D, C, 86, B12, sal e lecitina de soja, e outros
ingredientes permitidos pela legislação Embalagem lata com 400
grs, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e
atender as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa.

MARCAzNESCAU
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
MASSA DE SOPA, a base de farinha de trigo, com ovos tipo
conchinha ou caracol embalagem com 5009 com dados de

25

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,

UND

300

R$

5.00

R$

1.500,00

UND

200

R$

4,00

R$

800,00

UND

1000

R$

20,25

R$

20.250,00

(;x

100

R$

130,00

R$

13.000,00

peso liquido, de acordo com as Normas/ e ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS. MARCA: VILMA
MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha de trigo com ovos,

26

glutem e aditivos, embalagem com 5009 com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas/ e ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
MARCA: DONA BENTA
PANETONE, com frutas cristalizadas, podendo conter e/ou outros
ingredientes como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, manteiga, extrato de malte, sal,
óleo de milho, aromatizantes, emulsificantes: mono e diglicarrldeos

27

de ácidos graxos (ms 471) conservadores: proprionato de cálcio
(INS 282) e ácido sórbico (|N5200) e corante sintetico identico ao

natural: beta caroteno (INS 160 a i) contém glutem. Embalagem com
5009rs com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas] e ou

Resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA:VISCONTI
AVEIA EM FLOCOS FINOS, 100% natural, sem aditivos ou
25

conservantes. Embalagem pacote com no minimo 160 grs, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a

Normas elou Resolução da Anvisa/MS.CX COM 28 UND DE iGOGr
MARCA: QUAKER
VALOR TOTAL LOTE II: R$249.000,00 Duzentos e Quarenta e Nove Mil Reais

R$

249.000,00

LOTE lll - CARNES, AVES E SEUS DERNADOS
Item

Discriminação do produto

UF

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

PCTE

250

KG

200

R$ 38,00

KG

300

R$ 18,00

KG

200

R$ 48,00

R$

PCTE

400

R$ 14,50

R$ 5.800,00

CARNE BOVINA MOIDA. Embalagem de 5009 em filme PVC
1

transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com a portaria do Ministerio da

R$

8,46

R$

2.115,00

Agricultura. MARCA:BOA CARNE
CARNE BOVINA, patinho congelada. Embalagem: primaria: saco de
polietileno a vácuo, transparente, com no minimo de 1kg, com
etiqueta interna contendo as informações sobre o produto,

2

secundaria: caixa de papelão identificada com etiqueta traseira.
Acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa n.304 de

R$ 7.600,00

22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da Anvisa n.105 de

19/05/99. MARCA: FRIBOl
CARNE DE FRANGO, me de peito, sem osso e sem pele congelado,

R$

acondicionado em bandejas de pvc contendo 1kg. A entrega. O
3

produto deverá estar em conformidade prazo de validade contados a
partir da data de sua entrega com as normas e/ou legislação vigente

5 400 00
'
'

da Anvisa/ms MARCA: SEARA

4

CARNE CHARQUEADA, dianteira, curada e seca. Embalagem de
1kg em saco a vácuo transparente contendo identificação do
produto' marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
ofIciais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,

9.600,00

DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99.prazo de validade contados a partir da
data de sua entrega. MARCA: FRINENSE
LINGUIÇA, calabresa cozida e defumada. Embalagem de SOOgrs a
vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo

5

de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministerio da Agricultura, prazo de validade contados a partir da
data de sua entrega. MARCA: SADIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
...;

MISTURA para bolo, peso liquido minimo de 4509r. Embalagem
com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade,

com registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Valor
energético por porção. Valor energético máximo de 143kcal= 601kj,

UND

500

R$ 5.50

R$

3.250,00

UND

300

R$ 6,00

R$

1.000,00

UND

300

R$ 4.99

R$

1.497,00

UND

300

R$ 4,00

R$

1.200,00

FRD

600

R$ 35,00

R$

21.000,00

UND

8000

R$2,10

R$

16.800,00

UND

2000

R$ 9,49

R$

18.980,00

UND

50

R$ 9.90

R$

495,00

UND

100

R$ 9.99

R$

999,00

gorduras total máximo 210g, gordura saturadas máximo 0,89, sódio
máximo 190 mg, zero gorduras trans, carboidratos 309, diversos
sabores: chocolate, festa, baunilha, milho, tradicional.

MARCAzDONA BENTA
TEMPERO completo, tradicional. obtido da mistura de sal refinado.
alho em pó, cebola em pó, salsa em flocos, e outros condimentos,
exceto pimenta podendo conter aromatizantes naturais e aditivos,
permitidos pela legislação, acondicionado em embalagem contendo
250 gr, ausência de sujidades, parasitas e larvas, validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses, O produto deverá estar

em conformidade com as normas e/OU legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo no minimo peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, declaração com o teor

de sal adicionado, número do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade. MARCA: DUSUL
EXTRATO DE TOMATE 5209 concentrado, embalagem com 5209
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com as normas a ou
resoluções vigentes da Anvisa lms. MARCA: ELEFANTE
MOLHO DE TOMATE, Concentrado tradicional. Embalagem com
520 9, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, validade, e de acordo com as Normas e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCAzTARANTELLA

10

REFRIGERANTE a base de guaraná, com aroma natural, sabor
suave, Acondicionado em garrafa PET, contendo 2 litros, fardo com
06 unidades, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA: GOOB
SUCO PRONTO, integral pronto para consumo sem edição de
açúcar, água e corantes. Composição básica: suco integral de frutas,

sabores diversos. Deve ser em embalagem individual longa vida de
200 ml. As embalagens devem conter externamente os dados de
11
identificação, marca do fabricante, infomações nutricionais, de

acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
MAPA número de lote, data de validade, Validade minima de 6
meses. MARCAzAURORA
SUCO DE FRUTA integral pronto para consumo 1 litro sem açúcar,

12

conservantes. Composição basica: suco integral de frutas, sabor uva
ou laranja. Deve ser em embalagem individual TETRA PACK ou
vidro, As embalagens devem conter externamente os dados de
identificação, marca do fabricante, informações nutricionais, de
acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
MAPA número de lote, data de validade. Validade minima de 6

meses. MARCA:MARATA
COLORÍFICO alimentlcio a base de urucum. Embalagem pacote

13

com 500 grs, As embalagens devem conter externamente os dados
de identificação, procedência, infomações nutricionais, número de
lote, data de validade e quantidade de produto. Validade mínima de

e meses. MARCA: sÃo BRAZ
14

OLEO, comestlvel, de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E. Embalagem: Pet com 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou resoluções da

Anvisa. MARCAzLISA
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SALSICHA Tipo hot-dog, em consenla. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente com 1 lg com
identificação do produto, marca do fabricante. prazo de validade e
peso liquido, marcas e carimbos oãCiais, de acordo com as Portarias

KG

150

R$ 2.085,00

R$ 13.90

do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99. MARCA:
TONY
R$ 32.600,00

VALOR TOTAL LOTE III: R$ 32.800,00 Trlnta e DOIS Mil Seiscentos Reais

LOTE IV - POLPAS DE FRTAS NATURAIS
Discriminação do Produto

Valor Total

UND

Qtde

KG

300

R$

16,00

R$

4.800,00

KG

300

R$

19,67

R$

5.901,00

KG

300

R$

19,66

R$

5.898,00

Valor Unit

POLPA, de fmta congelada sabor UMBU, com no minimo 1 Kg.
Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78

da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministerio da Saúde. Prazo de validade contados a partir da

data de sua entrega. MARCA:BRASFRUTE
POLPA de fruta congelada. sabor CAJA. com no minimo 1 Kg.
Embalagem com identincação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministerio da saúde. Prazo de validade contados a partir da
data de sua entrega MARCAILE FRUIT

POLPA de fruta congelada, sabor GRAVIOLA, com no minimo 1 Kg.
Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agn'cultura
e/ou Ministério da saudeprazo de validade contados a partir da data

de sua entrega. MARCAzBRASFRUTE
R$

VALOR TOTAL LOTE IV: R$ 16.599,00 Dezesseis Mil Quinhentos e Noventa e Novo Reais

16.509,00

LOTE V - OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS
Discriminação do Produto
ADOÇANTE, dietetico,100% Stevia liquido SDmI, a base de

edulcorante artificial. O produto deverá ter registro no Ministério da

VL TOTAL

UND

Qtde

Valor Unit

UND

50

R$ 9.96

R$

499,00

UND

100

R$ 18,00

R$

1,800,00

UND

50

R$ 6,00

R$

300,00

UND

300

R$ 7,00

R$

2.100,00

UND

300

R$ 7,00

R$

2.100,00

Saúde e atender as Normas e/ou resoluções vigentes de Anvisa/MS.

MARCA: só STEVIA
FERMENTO Biológico Instantâneo, pacote com 500 grs com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

MARCA:FERMIPAN
FERMENTO Quimico, em pó, a base de bicarbonato de sódio

Embalagem, contendo 100 9, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade. MARCA:

DR.OETKER
LEITE, de coco, de boa qualidade. Embalagem vidro ou tetraprak
com 500 ml. com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA:COPRA

ACHOCOLATADO, em pó, a base de açúcar, cacau em po Cálcio,
ferro, vitamininas A, D, C, 86, B12, sal e lecitina de soja, e outros
ingredientes permitidos pela legislação Embalagem lata com 400
grs, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e
atender as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa.

MARCAzNESCAU
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CALDO, concentrado para uso culinãrio, sabor de CARNE,
embalagem: Display com 24 unidades de 19gr. Com identificação do
UND

100

R$18,00

R$

1.800,00

UND

100

R$ 18,00

R$

1.800,00

UND

100

R$ 35,90

R$

3.590,00

UND

100

R$ 4,60

R$

460,00

LTA

200

R$ 4,00

R$

800,00

UND

200

R$ 4.00

R$

800,00

UND

200

R$ 20,00

R$

4.000,00

UND

200

R$ 6,30

R$

1.260,00

UND

100

R$ 39,00

R$

3.900,00

24

AMIDO DE MILHO, aparencia homogênea. livre de sujidades,
parasitos e larvas, acondicionado em embalagem contendo 500 gr.
Embalagem com dados de identincação do produto, marca de
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Norma e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCA:QUERO

UND

150

R$6.10

R$

915,00

25

MILHO, tipo alho, apropriado para pipoca. Embalagem com 500 9,
com dados de identincação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. MARCAzKICALDO

UND

200

R$ 3,80

R$

760.00

UND

200

R$ 7,00

R$

1.400,00

UND

200

R$ 4,00

R$

800,00

15

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de

acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes de Anvisa/MS.
Marca: MARCA:ARISCO
CALDO, concentrado para uso culinário, sabor de FRANGO.

Embalagem: Display com 24 unidades de ngT. com identificação do
16

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS.

MARCA:ARISCO
AZEITE, de oliva 100% puro, extra virgem, sem colesterol.
17

Embalagem de vidro com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS.

MARCA: ANDORINHA
VINAGRE DE ALCOOL, Embalagem: com 1 L, com dados de
18

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou resoluções da Anvisa, validade do
produto não poderá ser inferior a 160 dias. MARCA: PETROLEIRO

ERVILHA, reidratadas, em conserva. Embalagem lata com 2009r,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
19
de alidade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou resoluções

vigentes da Anvisa/MS. MARCA:BONARE

20

MILHO, em conserva, embalagem lata com 2009, contendo dados
de identiflcação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
de acordo com as normas e/ou resoluções da cnnpa. MARCA:

BONARE
21

AZEITONA, verde em conserva. embalagem frasco com 5009,
contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e de acordo com as normas e/ou resoluções da

cnnpa. MARCA: CAMPO BELO
GOIABADA, Pote com 600 grs a base de polpa de goiaba, açúcar,
22

ácido fosfórico/pectina. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso liquido e de

acordo com as Norma e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS.
MARCA:FALMEIRON
GRANOLA embalagem contendo 1kg, preparada com a mistura de
frutas. Uva passa, coco, maçã, e outras frutas, açúcar mascavo ou

demerara, castanha de caju, flocos ou grão de arroz, milho, aveia.
23
Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da

Anvisa/MS. MARCA: GRANATUS

CANELA em pó de boa qualidade, livre de impurezas que o torne

impróprio. Pote com 20 grs. com dados de identificação do produto,
26

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.

MARCA:KITANO
FLOGÃO DE MILHO, farinha de milho fiocada sem sal, Embalagem
27

com 500 9, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de
validade contados a partir da data de sua entrega.

MARCA:CORINGA
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MISTURA para bolo, peso liquido minimo de 4509r. Embalagem
com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade,

com registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Valor
energético por porção. Valor energético máximo de 143kcal= 601kj,

UND

500

R$ 5,50

R$

3.250,00

UND

300

R$ 6,00

R$

1.500,00

UND

300

R$ 4,99

R$

1.497,00

UND

300

R$ 4,00

R$

1.200,00

FRD

600

R$ 35,00

R$

21,000,00

UND

8000

R$2,10

R$

16.800,00

UND

2000

R$ 9,49

R$

18.980,00

UND

50

R$ 9,90

R$

495,00

UND

100

R$ 9.99

R$

999,00

gorduras total maximo 210g, gordura saturadas máximo 0,89, sódio
máximo 190 mg, zero gorduras trans, carboidratos 309, diversos
sabores: chocolate, festa, baunilha, milho, tradicional.

MARCA:DONA BENTA
TEMPERO completo, tradicional. obtido da mistura de sal refinado.
alho em pó, cebola em pó, salsa em ftocos, e outros condimentos,
exceto pimenta podendo conter aromatizantes naturais e aditivos,
permitidos pela legislação, acondicionado em embalagem contendo
250 gr, ausencia de sujidades, parasitas & larvas, validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses, O produto deverá estar

em conformidade com as normas e/ou legislação vigente de
ANVISA/MS. Rotulagem contendo no minimo peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, declaração com o teor

de sal adicionado, número do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade. MARCA: DUSUL
EXTRATO DE TOMATE 5209 concentrado, embalagem com 520g
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com as normas e ou
resoluções vigentes da Anvisa lms. MARCA: ELEFANTE
MOLHO DE TOMATE, Concentrado tradicional. Embalagem com
520 9, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, validade, e de acordo com as Normas e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/MS. MARCAzTARANTELLA

10

REFRIGERANTE a base de guaraná, com aroma natural, sabor
suave, Acondicionado em garrafa PET, contendo 2 litros, fardo com
06 unidades, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. MARCA: GOOB
SUCO PRONTO, integral pronto para consumo sem edição de
açúcar, água e corantes. Composição básica: suco integral de frutas,

sabores diversos. Deve ser em embalagem individual longa vida de
200 ml. As embalagens devem conter externamente os dados de
11
identificação, marca do fabricante, informações nutricionais, de

acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
MAPA número de lote, data de validade, Validade mínima de 6
meses. MARCAzAURORA
SUCO DE FRUTA integral pronto para consumo 1 litro sem açúcar,

12

conservantes. Composição basica: suco integral de frutas, sabor uva
ou laranja. Deve ser em embalagem individual TETRA PACK ou
vidro, As embalagens devem conter externamente os dados de
identificação, marca do fabricante, informações nutricionais, de
acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes de Anvisa/MS ou
MAPA número de lote, data de validade. Validade minima de 6

meses. MARCA:MARATA
COLORIFICO alimentlcio a base de urucum. Embalagem pacote

13

com 500 grs, As embalagens devem conter externamente os dados
de identificação, procedência, infomações nutricionais, número de
lote, data de validade e quantidade de produto. Validade mínima de

e meses. MARCA: sÃo BRAZ
14

OLEO, comestlvel, de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E. Embalagem: Pet com 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
peso líquido, e de acordo com as Normas e/ou resoluções da

Anvisa. MARCAzLISA
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CHÁ DE ERVA CIDREIRA, embalagem com 10 Sachês 10 grs.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA:

UND

500

R$ 4,18

R$

2.090,00

UND

500

R$ 6,00

R$

3.000,00

UND

500

R$ 4,18

R$

2.090,00

KG

500

KG

2000

MARATA
29

CHÁ DE MAÇÃ, embalagem com 10 Saches 10 grs Embalagem
com dados de identiãcação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. MARCA: LEAO
CHÁ DE CAMOMILA, embalagem com 10 Saches 10 grs
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do

30

31

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA:
MARATA
ACUCAR TIPO DEMERARA, livre de sujidades, parasitos e larvas,
cor branca; Embalagem com 1 Kl. com dados de identificação do
produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Norma e/ou resoluções vigentes da Aisa/MS.

,,R$,,,

3.415,00

MARCA: AGROVALE
ACUCAR TIPO CRISTAL, contendo o minimo de 99,3% de
sacarose, aparencia homogênea, livre de sujidades, parasitos e
larvas, cor branca, Embalagem com 1 Kg, com dados de

32

R$

11.600,00

identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade,
peso líquido e de acordo com as Norma e/ou resoluções vigentes da
Aisa/MS. MARCAzAGROVALE
R$

VALOR TOTAL LOTE V: R$ 117.300,00 Cento e Dezessete Mil e Trezentos Reais

117.300,00

LOTE VI - HORTIFRUTIGRANJEIROS, LEGUMES E VERDURAS
Discriminação do Produto

UF

0th

GOIABA, de e primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

800

Item

NI

tal que lhe
conservação
ausência de
Normas e/ou

." AMAC

4,80

permita suportar a manipulação, o transporte e a
em condições adequadas para o consumo. Com
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
2nnn

CRMCSA de primeira qualidade, apresentando grau de

4,an

KG

800

R$

9.00

KG

800

R$

6,80

produto.
marca
do
fabricante,
data
de
encaixotamento,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos

e larvas, de acordo com as Normas
ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

e/ou

R$

R$
7.200,00

Resoluções da

BANANA DA PRATA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MSMARCA: IN NATURA
ABACAXI de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe
conservação
ausencia de
Normas e/ou

R$
3.840,00

8.000,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVlSA/MS. MARCA: IN NATURA

MAÇÃ RED, de primeira qualidade, com dados de identificação do

Valor total

Valor Unit

R$

Und

1500

R$

4,00

R$
6.000,00

permita suportar a manipulação, o transporte e a
em condições adequadas para o consumo. Com
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: lN NATURA

MELÃO Tip. dino de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

R$
5.440,00

KG

200

R$

R$
1.700,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Corn
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

;

Normas elou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: lN NATURA
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CHÁ DE ERVA CIDREIRA, embalagem com 10 Sachês 10 grs.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA:

UND

500

R$ 4,18

R$

2.090,00

UND

500

R$ 6,00

R$

3.000,00

UND

500

R$ 4,18

R$

2.090,00

KG

500

R$ 6,83

R$

3.415,00

KG

2000

5,80

R$

11.600,00

MARATÃ
29

CHÁ DE MAÇÃ, embalagem com 10 Saches 10 grs Embalagem
com dados de identiãcação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. MARCA: LEÃO
CHÁ DE CAMOMILA, embalagem com 10 Saches 10 grs
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do

30

31

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. MARCA:
MARATA
ACUCAR TIPO DEMERARA, livre de sujidades, parasitos e larvas,
cor branca, Embalagem com 1 KI. com dados de identificação do
produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Norma e/ou resoluções vigentes da Aisa/MS.

MARCA: AGROVALE
ACUCAR TIPO CRISTAL, contendo o minimo de 99,3% de
sacarose, aparencia homogênea, livre de sujidades, parasitos e
larvas, cor branca, Embalagem com 1 Kg, com dados de

32

identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade,
peso líquido e de acordo com as Norma e/ou resoluções vigentes da
Aisa/MS. MARCAzAGROVALE
R$

VALOR TOTAL LOTE V: R$ 117.300,00 Cento e Dezessete MIl e Trezentos Reais

117.300,00

LOTE VI - HORTIFRUTIGRANJEIROS, LEGUMES E VERDURAS
UF

0th

GOIABA, de e primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

800

R$

4,80

KG

2000

R$

4,00

tal que lhe
conservação
ausência de
Normas e/ou

permita suportar a manipulação, o transporte e a
em condições adequadas para o consumo. Com
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

MAMAO FORMOSA de primeira qualidade, apresentando grau de

KG

800

R$

9,00

KG

800

R$

6,80

produto.
marca
do
fabricante,
data
de
encaixotamento,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos

e larvas, de acordo com as Normas
ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

e/ou

R$

R$
7.200,00

Resoluções da

BANANA DA PRATA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MSMARCA: IN NATURA
ABACAXI de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe
conservação
ausencia de
Normas e/ou

R$
3.840,00

8.000,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVlSA/MS. MARCA: IN NATURA

MAÇÃ RED, de primeira qualidade, com dados de identificação do

Valor total

Valor Unit

Discriminação do Produto

Item

Und

1500

R$

4,00

R$
6.000,00

permita suportar a manipulação, o transporte e a
em condições adequadas para o consumo. Com
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: lN NATURA

MELÃO Tip. dino de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

R$
5.440,00

KG

200

R$

R$
1.700,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Corn
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

;

Normas elou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: lN NATURA
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LARANJA PERA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

KG

400

R$

6,00

KG

300

R$

8,90

R$
2.400,00

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
TANGRINA POCÃ de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

R$
2.670,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.MARCA: IN NATURA
BATATA DOCE de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

10

11

e a conservação em condições adequadas para o consumo, Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas elou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
BATATA INGLESA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, e transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
CHUCHU de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

150

R$

9,00

KG

150

R$

5,00

R$
1.350,00

R$
750,00

KG

100

R$

3,80

R$
380,00

KG

100

R$

5,00

R$
500,00

KG

300

R$

6,00

tal que lhe permita suportar a manipulação, e transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas elou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
12

CENOURA de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

13

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
CEBOLA de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a

R$
1.800,00

conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

14

Normas e/ou Resoluções da ANVlSA/MS. MARCA: IN NATURA
TOMATE de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

300

R$

6,00

R$
1 800,00

KG

250

R$

9.50

R$
2.375,00

KG

200

R$

6,40

R$
1 280,00

MC

300

R$

2,00

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
15

16

AIPIM, de primeira qualidade, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da

CNNPA. MARCA: IN NATURA
BANANA DA TERRA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

17

COENTRO GRANDE de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

R$
600,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Corn
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
16

19

MANGA PALMA, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação. o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Corn ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da

ANVISA/MS. MARCA: |N NATURA
PIMENTÃO de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

KG

100

R$

8,00

KG

200

R$

5,00

R$
800,00

R$
1.000,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

PREGAO PRESENCIAL- SRP PARA REGISTRO DE PREÇO N.º01 0l2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
' CENTRO, SAO FRANCISCO DO CONDE/BA, CEP: 43.0011-000
PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SIN..
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
LARANJA PERA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

KG

400

R$

6,00

KG

300

R$

8,90

R$
2.400,00

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
TANGRINA POCÃ de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

R$
2.670,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.MARCA: IN NATURA
BATATA DOCE de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

10

11

e a conservação em condições adequadas para o consumo, Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas elou Resoluções da ANVISA/MS, MARCA: IN NATURA
BATATA INGLESA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
CHUCHU de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

150

R$

9,00

KG

150

R$

5.00

R$
1.350,00

R$
750,00

KG

100

R$

3,80

R$
380,00

KG

100

R$

5,00

R$
500,00

KG

300

R$

6,00

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas elou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
12

CENOURA de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

13

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
CEBOLA de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a

R$
1.800,00

conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

14

Normas e/ou Resoluções da ANVlSA/MS. MARCA: IN NATURA
TOMATE de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

300

R$

6,00

R$
1 800,00

KG

250

R$

9,50

R$
2.375,00

KG

200

R$

6,40

R$
1 250,00

MC

300

R$

2,00

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
15

16

AIPIM, de primeira qualidade, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas de acordo com a Resolução 12/78 da

CNNPA. MARCA: IN NATURA
BANANA DA TERRA de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

17

COENTRO GRANDE de primeira qualidade. apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

R$
600,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Corn
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
18

19

MANGA PALMA, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação. o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com as Normas e/ou Resoluções da

ANVISA/MS. MARCA: |N NATURA
PIMENTÃO de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte

KG

100

R$

8,00

KG

200

R$

5,00

R$
800,00

R$
1.000,00

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO oo coupe

ªmºº
20

AMEIXA FRESCA de primeira qualidade, apresentando grau de

KG

250

R$

R$

14,60

3.650,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Non'nas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

21

COCO SECO

de primeira qualidade, apresentando grau de

UND

500

R$

R$

3,50

1.750,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: lN NATURA

22

MELANCIA

de

primeira

qualidade,

apresentando

grau

de

KG

2000

R$

2,00

23

PERA de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal

R$
4.000,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVlSA/MSMARCA: IN NATURA

KG

500

R$

R$

13,90

6.950.00

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
24

UVA RUBI de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com

KG

500

R$

R$

13,90

6.950,00

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12178 da CNNPA. MARCA: IN NATURA

25

INHAME de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

250

R$

R$

12,90

3.225,00

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12178 da CNNPA. MARCA: IN NATURA

26

AMENDOIM, para cozimento de primeira qualidade, apresentando

KG

1000

R$

4,00

27

grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. MARCA: |N NATURA
MILHO EM ESPIGA, para cozimento de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12178 da CNNPA. MARCA:

UND

1 000

R$

1,80

R$
4.000,00

R$
1.800,00

lN NATURA
26

LIMAO de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a

KG

100

R$

R$

6,90

890,00

Resolução 12178 da CNNPA. Marca: in natura
29

ALHO EM CABEÇA, Embalagem com 500 grs de primeira

PCTE

100

R$

16,00

R$
1.600,00

MC

500

R$

2,00

R$
1.000.00

DZ

2000

R$

14,90

qualidade, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de

30

acordo com a Resolução 12178 da CNNPA. MARCA: CONDIR
HORTELÃ MIUDO maço grande, de primeira, raiz, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS MARCA:

lN NATURA
31

OVO TIPO EXTRA, BRANCO Classe A. Embalagem contendo 12
unidades, com número de SIF com dados de identihcação do
produto, tabela nutricional marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido minimo de 7209. MARCA: AVINE

R$
29.800,00

R$
115.500,00

VALOR DO LOTE R$115.600,00 Cento e Quinze Mil e Quinhentos Reais

ma e nove reais)
VALOR TOTAL DOS LOTES (I, II, III. IV, V e VI) = R$674.049,00 (seiscentos e setenta e quatro mil e quer
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO oo CONDE

ªmºº
20

AMEIXA FRESCA de primeira qualidade, apresentando grau de

KG

250

R$

R$

14,60

3.650,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Non'nas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA

21

COCO SECO

de primeira qualidade, apresentando grau de

UND

500

R$

R$

3,50

1.750,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: lN NATURA

22

MELANCIA

de

primeira

qualidade,

apresentando

grau

de

KG

2000

R$

2,00

23

PERA de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal

R$
4.000,00

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVlSA/MSMARCA: IN NATURA

KG

500

R$

R$

13,90

6.950.00

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as

Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. MARCA: IN NATURA
24

UVA RUBI de primeira qualidade, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com

KG

500

R$

R$

13,90

6.950,00

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12178 da CNNPA. MARCA: IN NATURA

25

INHAME de primeira qualidade, apresentando grau de maturação

KG

250

R$

R$

12,90

3.225,00

tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com

ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12178 da CNNPA. MARCA: IN NATURA

26

AMENDOIM, para cozimento de primeira qualidade, apresentando

KG

1000

R$

4,00

27

grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. MARCA: |N NATURA
MILHO EM ESPIGA, para cozimento de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12178 da CNNPA. MARCA:

UND

1 000

R$

1,80

R$
4.000,00

R$
1.800,00

lN NATURA
26

LIMAO de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a

KG

100

R$

R$

6,90

890,00

Resolução 12178 da CNNPA. Marca: in natura
29

ALHO EM CABEÇA, Embalagem com 500 grs de primeira

PCTE

100

R$

16,00

R$
1.600,00

MC

500

R$

2,00

R$
1.000.00

DZ

2000

R$

14,90

qualidade, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de

30

acordo com a Resolução 12178 da CNNPA. MARCA: CONDIR
HORTELÃ MIUDO maço grande, de primeira, raiz, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS MARCA:

lN NATURA
31

OVO TIPO EXTRA, BRANCO Classe A. Embalagem contendo 12
unidades, com número de SIF com dados de identincação do
produto, tabela nutricional marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido minimo de 7209. MARCA: AVINE

R$
29.800,00

R$
115.500,00

VALOR DO LOTE R$115.600,00 Cento e Quinze Mil e Quinhentos Reais

nta e nove reais)
VALOR TOTAL DOS LOTES (I, II, III. IV, V e VI) = R$674.049,00 (seiscentos e setenta e quatro mil e quer
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3.2- Para efeito de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo
vencedor estará também anexo a esta Ata de Registro de Preços, a Ata da Sessão Pública do PREGAO

PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01012021 contendo a informação dos licitantes
que aceitaram cotar os bens/serviços com preços iguais ao da empresa vencedora, na sequência da
classificação do certame.
3.3 - O Município deverá veriticar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.

4. DOS PRAZOS
4.1 - O Fornecedor deverá nrmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
4.2— O prazo de validade do Registro de Preços e Ata de Registro será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da presente Ata.

5. DO PAGAMENTO
5.1 - Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verincação do
adimplemento do objeto licitado.
51“ Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização
por parte da CONTRATADA.
52" A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rate tempere.
5.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, O prazo flulrã a partir de sua regularização
por parte da contratada.
5.3 — As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratada e seu vencimento

ocorrerá no décimo dia do mês subsequente após a data de sua apresentação válida.
5.4 - 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.

5.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição elou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
5.6 — O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.

5. DA CONTRATAÇÃO
6.1 - As obrigações decorrentes deste processo licitatório e constante do Registro de Preços a serem
fIrrnadas entre o Municipio e D Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização de
Fornecimento, observando—se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação
vigente.
6.2 - 0 Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos
dos serviços de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no
Edital.
6.3 - Na hipótese de o primeiro classiâcado 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 classiôcação, para fazê—lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto ao preço.
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3.2- Para efeito de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo
vencedor estará também anexo a esta Ata de Registro de Preços, a Ata da Sessão Pública do PREGAO

PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01012021 contendo a informação dos licitantes
que aceitaram cotar os bens/serviços com preços iguais ao da empresa vencedora, na sequência da
classificação do certame.
3.3 - O Município deverá veriticar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.

4. DOS PRAZOS
4.1 - O Fornecedor deverá nrmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
4.2— O prazo de validade do Registro de Preços e Ata de Registro será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da presente Ata.

5. DO PAGAMENTO
5.1 - Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verincação do
adimplemento do objeto licitado.
51“ Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização
por parte da CONTRATADA.
52" A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rate tempere.
5.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, O prazo flulrã a partir de sua regularização
por parte da contratada.
5.3 — As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratada e seu vencimento

ocorrerá no décimo dia do mês subsequente após a data de sua apresentação válida.
5.4 - 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.

5.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição elou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
5.6 — O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.

5. DA CONTRATAÇÃO
6.1 - As obrigações decorrentes deste processo licitatório e constante do Registro de Preços a serem
fIrrnadas entre o Municipio e D Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização de
Fornecimento, observando—se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação
vigente.
6.2 - 0 Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos
dos serviços de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no
Edital.
6.3 - Na hipótese de O primeiro classiâcado 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 classiôcação, para fazê—lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
Classificado, inclusive quanto ao preço.
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7. DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93 e posteriores alterações.

7.2

A rescisão podera ser determinada por ato unilateral, e escrito do CONTRATANTE nos casos
enumerados na Lei Federal nº. 8.666/93 atualizada.

7.3

Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, será ressarcido dos prejulzos
regularmente comprovados que houver sofrido.

8. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

8.1. Integra a presente Ata, como se nela estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento. no instrumento convocatório e seus

anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
9. DAS DISPOSIÇOES GERAIS

9.1. O Municipio não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

10.1. O cancelamento sera precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada,

10.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços no mercado
ou de fato que eleve os custos dos serviços ou bens registrados, cabendo a Secretaria de Administração
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d" do
inciso II, do caput, do Art. 65, da Lei Federal nº 8666/1993.
103 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Secretaria de Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
10.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sen-I aplicação de penalidade.
10.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

10.4 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento, devidamente comprovado, não cumprir o compromisso, Secretaria de Administração poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, por provocação ou iniciativa própria, a Secretaria de
Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
d) A Assessoria Juridica do Municipio - AJUR deverá ser provocada, obrigatoriamente, a emitir
parecer sobre a revisão de preços de itens registrados.
10.5 O registro do Fornecedor poderá sercancelado, garantida a ampla defesa e o contraditório em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notincação,
quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduziro seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àquele
no mercado; ou
PREGAO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO NNW/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
PRAÇA DA INDEPENDENCIA. SIM.“, CENTRO, SAO FRANCISCO DO CONDEIBA. CEP:43.QDD—000
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
14

raticados

i
%

http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
12 de abril de 2022
Ano XVI • Edição Nº 1967

-41Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

7. DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1

A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93 e posteriores alterações.

7.2

A rescisão podera ser determinada por ato unilateral, e escrito do CONTRATANTE nos casos
enumerados na Lei Federal nº. 8.666/93 atualizada.

7.3

Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, será ressarcido dos prejulzos
regularmente comprovados que houver sofrido.

8. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

8.1. Integra a presente Ata, como se nela estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento. no instrumento convocatório e seus

anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
9. DAS DISPOSIÇOES GERAIS

9.1. O Municipio não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

10.1. O cancelamento sera precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada,

10.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços no mercado
ou de fato que eleve os custos dos serviços ou bens registrados, cabendo a Secretaria de Administração
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alinea “d" do
inciso II, do caput, do Art. 65, da Lei Federal nº 8666/1993.
10.3 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Secretaria de Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
10.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sen-I aplicação de penalidade.
10.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

10.4 Quando o preço de mercado se tomar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento, devidamente comprovado, não cumprir o compromisso, Secretaria de Administração poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, por provocação ou iniciativa própria, a Secretaria de
Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
d) A Assessoria Juridica do Municipio - AJUR deverá ser provocada, obrigatoriamente, a emitir
parecer sobre a revisão de preços de itens registrados.
10.5 O registro do Fornecedor poderá sercancelado, garantida a ampla defesa e o contraditório em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notincação,
quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduziro seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àquele
no mercado; ou
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c) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do Art. 87, da Lei Federal no 8666/1993, ou
no Art. 7”, da Lei Federal nº 10.520/2002, devendo a Assessoria Jurídica do Município — AJUR,
obrigatoriamente, se manifestar sobre as penalidades, através da emissão de parecer.
d) O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos a, b e o, será formalizado por
despacho da Secretaria de Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.6 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer porfato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

10.7. 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.
10.8. No caso de D Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será

feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando—se cancelado 0 preço registrado a
partir da data da publicação.
10.9 0 Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde
que comprove estar deflnitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
10.10 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.
10.11 Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a contratação dos
serviços, constantes do Registro de Preços.
11. DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8666/93, com as cominações
inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:

I -

Il —
III —

10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da
caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

51“

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

sZº

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada — quando
exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida garantia, a Administração se reserva o direito
de descontar diretamente do pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta.

53”

As multas previstas neste item não tem caráter compensatória e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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12. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de São Francisco do Conde, município 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.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam a Presente ATA em 05 (cinco) vias de igual teor e forma
na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
São Francisco do Conde, 01 de Abril de 2022.

SECRETARIA MUNIÇJPAZDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JUVENILDES MARIA DE JESUS CALMON

(ª?

URA

MA

DOSSANTOS

LUCIANA VALÉRIA SANTOS VICENTE AMARAL
DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA

Testemunhªs:
1.

"

2-

.

ºPFnººªâãtiKàcFa—ºb's

/

.—

ºptª“ 014,0 «5. liíí ;,
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c) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do Art. 87, da Lei Federal no 8666/1993, ou
no Art. 7”, da Lei Federal nº 1052012002, devendo a Assessoria Jurídica do Município — AJUR,
obrigatoriamente, se manifestar sobre as penalidades, através da emissão de parecer.
d) O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos a, b e o, será formalizado por
despacho da Secretaria de Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.6 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer porfato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

10.7. 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.
10.8. No caso de D Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será

feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando—se cancelado 0 preço registrado a
partir da data da publicação.
10.9 0 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.
10.10 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.
10.11 Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a contratação dos
serviços, constantes do Registro de Preços.
11. DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8666/93, com as cominações
inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:

I -

Il —
III —

10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da
caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

51“

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

sZº

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada — quando
exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, setor o caso,
cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida garantia, a Administração se reserva o direito
de descontar diretamente do pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta.

53”

As multas previstas neste item não tem caráter compensatória e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO N.ª010l2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
SIM.“, CENTRO, SAO FRANCISCO DO CON DEIBA, CEP:43.W0-000
INDEPENDENCIA,
DA
PRAÇA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
16
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EsTADo DA BAHIA
_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

12. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de São Francisco do Conde, município 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.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam a Presente ATA em 05 (cinco) vias de igual teor e forma
na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
São Francisco do Conde, 01 de Abril de 2022.

SECRETARIA MUNIÇJPAZDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JUVENILDES MARIA DE JESUS CALMON

(ª?

URA

MA

DOSSANTOS

LUCIANA VALÉRIA SANTOS VICENTE AMARAL
DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA

Testemunhªs:
1.

"

2-

.

ºPFnººªâãtiKàcFa—ºb's

/

.—

ºptª“ 014,0 «5. liíí ;,

PREGAO PRESENCIAL - SRP PARA REGISTRO DE PREÇO N.“010I2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SIM.", CENTRO. SAO FRANCISCO DO CONDEIBA, CEP:“.DDIHMN)
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
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CONTRATO (Nº 038/2022)

CONTRATO N. º038/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO
CONDE e a empresa ARQTEC ENGENHARIA LTDA. Pregão Eletrônico nº.007/2021.
Do Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada
para a Execução de Serviços de Conservação e Manutenção de Praças, Parques,
Canteiros, Jardins, Áreas Verdes e de Lazer no Município de São Francisco do
Conde/BA. Do Valor: O valor do presente Contrato é de R$ 4.767.692,21 (quatro
milhões setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte
e um centavos). Da Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze)
meses, contados à partir da data de assinatura deste instrumento, prorrogável na forma
do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. Da Dotação Orçamentária: As despesas
decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento na classificação abaixo:
Órgão: 16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E
ORDEM PÚBLICA
Projeto Atividade: 2.127
Fonte: 1500.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
ASSINADO EM 01/04/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E ORDEM PÚBLICA
AMARILDO DOS SANTOS GUEDES
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CONTRATO (Nº 047/2022)

CONTRATO N.º047/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO
CONDE e a empresa OLIVEIRA LEMOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E
IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2022 - SEDES.
Do Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de peixes congelados, Lote I,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
conforme lei municipal nº 184 de 04 de março de 2011, e decreto nº 0020/2022 de 08
de março de 2022, para serem distribuídas as famílias a serem beneficiadas no
recebimento de cestas especiais e gêneros alimentícios por ocasião da semana santa,
sendo estas conforme disposto no inciso I, do art. 2° da Lei Municipal n° 184/2011, as
residentes no município inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, as famílias
beneficiárias do Programa Municipal de Transferência de Renda – PAS, do Programa
Federal - Auxílio Brasil e as famílias acompanhadas pela rede socioassistencial (Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência Especializado da
Assistência Social e Programa primeira Infância no SUAS, que integram
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS),
observando as condições e especificações constantes no Termo de Referência. Do
Valor: O valor global estimado do presente instrumento é de R$ 1.166.400,00 (um milhão,
cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) que a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor da fatura sobre o montante fornecido pela CONTRATADA. Da
Vigência: A vigência do contrato, a contar da data de sua assinatura, será de 03 (três)
meses, contados da data da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado nos termos
da legislação vigente, a critério da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA,
conforme previsão no art. 57, da Lei Federal N.º8.666/93. Da Dotação Orçamentária: As
despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária descrito a seguir:
UNIDADE:
12.01

PROJETO/
ATIVIDADE:
2.075

ELEMENTO DESPESA:
3.3.90.32.00.00.00.00

COMPL. DO
ELEMENTO
3.3.90.32.99.00.00.00

FONTE:
1.500.0000

ASSINADO EM 05/04/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUVENILDES MARIA DE JESUS CALMON
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TERMO ADITIVO (TERMO DE ADESÃO Nº 003/2018)

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO N.º003/2018, celebrado entre o MUNICÍPIO
DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a CARDIOONE CONSULTORIA E SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA EPP. Do Objeto do Termo de Adesão: Contratação de pessoas jurídicas,
com ou sem fins lucrativos, interessadas em prestar serviços de saúde relativos a
exames diagnósticos, laboratoriais, consultas, procedimentos Cirúrgicos de Média e
Alta Complexidade com possibilidade de internações hospitalares, UTI neonatal,
infantil e adulto em caráter complementar ás ações e serviços disponibilizados na rede
pública, própria ou conveniada, com fulcro no Caput do Art. 25 c/c com o Art. 114 da Lei
Federal n.º 8.666/93, mediante a remuneração estabelecida na TABELA DE
PROCEDIMENTOS MÉDICOS e no Edital de Credenciamento n.º001/2017, em
conformidade com o disposto na Constituição Federal, em especial nos seus arts. 196 a 200,
na Lei Orgânica do Município e nas Leis Federais n.º8.080/90 e 8.142/90.
Do Objeto Do Termo Aditivo: Constitui objeto deste instrumento, a renovação contratual
com início em 23 de fevereiro de 2022 e término em 23 de fevereiro de 2023, nas
mesmas condições pactuadas anteriormente, conforme a previsão do Art. 57, II, da Lei
N.º8.666/93.
ASSINADO EM 23/02/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ODILON GUIMARÃES ROCHA SPÓSITO PAIVA
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TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO (Nº 075/2021)

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º075/2021, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE e a EMPRESA MEDFASP SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2021 - SRP (CARONA EXTERNA). Do Objeto do
Contrato: Contratação de Empresa para aquisição de medicamentos, de acordo com as
especificações da ATA de Registro de Preço e seus anexos, para atender as demandas da
Secretaria de Saúde, do município de São Francisco do Conde. Do Objeto do Aditivo:
Constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do contrato com acréscimo
legal de 25% ao contrato original na importância de R$152.921,25 (cento e cinquenta e
dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), elevando o valor global
do contrato para R$ 764.606,25 (setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e seis
reais e vinte e cinco centavos), conforme a previsão no Art.65, §1º da Lei N.º8.666/93. Da
Dotação Orçamentária: As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária descrito a seguir:
Unidade
09.01

Projeto/Atividade:
2.089

Elemento Despesa:
3.3.90.30

Fonte
15000000

ASSINADO EM 07/04/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ODILON GUIMARÃES ROCHA SPÓSITO PAIVA
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Nº 052/2018)

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2018, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE e a Sra. MARIA DO CARMO MATOS DANTAS. DISPENSA N.º42018-2DL - SESAU.
Do Objeto do Contrato: Locação de imóvel situado à Rua das Árvores, s/n, Madruga, São
Francisco do Conde/BA, CEP: 43.900-000, para o funcionamento da Unidade Básica de
Saúde do Programa Saúde da Família.
Do Objeto do Aditivo: Constitui objeto deste instrumento, a renovação contratual com
início em 15 de março de 2022 e término em 15 de março de 2023, conforme as previsões
do art. 51 da Lei N.º8.245/91.
ASSINADO EM 15/03/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ODILON GUIMARÃES ROCHA SPÓSITO PAIVA
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

COSEL – COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CNPJ Nº. 13.830.823/0001-96
Pregão Presencial Nº. 001/2021.2PP
Adjudicação e Homologação

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais de construção, para
atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do município de São
Francisco do Conde/Ba.
O Município de São Francisco do Conde/Ba, Por meio da Pregoeira Oficial da
Comissão Setorial Permanente de Licitação, torna público e da ciência aos
participantes/interessados o Adjudicação e Homologação, do referido. Pregão
Presencial nº001/2021. Tendo como vencedora do certame a empresa:
MADEFORT COMERCIO DE MADEIRA EIRELI – 14.096.837/0001-90 com o valor
Global de R$ 1.194.023,04 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, vinte e
três reais e quatro centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses. Critério Adotado:
Menor Valor Global.
São Francisco do Conde, 08 de fevereiro de 2022 – Renato Altino Paiva Neto,
pregoeiro da COSEL, nesta oportunidade o Sr. Secretario RATIFICA o resultado
final, adjudicando e Homologando o objeto e o valor á empresa supracitada,
referente a Pregão Presencial nº 001/2021.2PP, Processo Administrativo nº
4765/2021.
São Francisco do conde 08 de fevereiro de 2022 – Luiz Henrique Basanez Teixeira
da Silva – Secretário de Infraestrutura – SEINF.
Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador.
__________________________________
Luiz Henrique Basanez Teixeira da Silva
Secretário de Infraestrutura – SEINF.
_____________________________
Renato Altino Paiva Neto
Pregoeiro da COSEL

Rua Raimundo Ribeiro, s/n – Centro. São Francisco do Conde – BA. CEP: 43.900-000
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ERRATA | HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
COSEL – COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Circular (Pregão Presencial nº001/2021)
Circular nº 11/2022

Errata Data de Homologação e Adjudicação
Processo Administrativo nº: 4765/2021
Pregão Presencial nº: 001/2021PP
O Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SEINF, através da Pregoeira Oficial da Comissão Setorial Permanente de Licitação
- COSEL, Joseane Adriana da Silva Bacelar, designada pelo Decreto Municipal nº 017/2022, de 14
de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município - DOM em 15 de fevereiro de 2022,
Edição nº 1928, na página nº 02, e a Assessoria Jurídica do Município de São Francisco do Conde,
por meio do seu Assessor Jurídico, Bel. Allan Abbehusen de Santana, OAB/BA nº 19.631, torna
público, a todas as empresas interessadas em participarem do referido certame, acima epigrafado,
Pregão Presencial nº 001/2021 que tem como objeto: Contratação de empresa para aquisição de
materiais de construção, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do município
de São Francisco do Conde. Da ratificação da data de Adjudicação e homologação e o nome do
pregoeiro, publicada no Diários Oficial do Municio - DOM em 12 de abril de 2022 em sua edição
nº1967, na página 50, passa a ser a seguinte redação:
Onde se Lê: São Francisco do Conde, 08 de fevereiro de 2022 – Renato Altino Paiva Neto,
pregoeiro da COSEL, nesta oportunidade o Sr. Secretario RATIFICA o resultado final, adjudicando
e Homologando o objeto e o valor á empresa supracitada, referente a Pregão Presencial nº
001/2021.2PP, Processo Administrativo nº 4765/2021.
Leia-se: São Francisco do Conde, 12 de Abril de 2022 – Joseane Adriana da Silva Bacelar,
pregoeira da COSEL, nesta oportunidade o Sr. Secretario RATIFICA o resultado final, adjudicando
e Homologando o objeto e o valor á empresa supracitada, referente a Pregão Presencial nº
001/2021.2PP, Processo Administrativo nº 4765/2021.
Assim, verificado o erro irrelevante onde não modifica apenas atualiza a data de homologação no
mesmo Diário Oficial do Município – DOM onde se deu a 1ª publicação ficando assim corrigido.
Publique-se. Registre-se.

São Francisco do Conde, Bahia, 12 de abril de 2022.

Joseane Adriana da Silva Bacelar
Pregoeira da Comissão Setorial de Licitação - COSEL

Bel. Allan Abbehusen de Santana
Assessor Jurídico do Município
OAB/BA nº 19.631

Rua Raimundo Ribeiro, s/n, São Francisco do Conde – BA. CEP: 43.900-000
Tel: 71 3651-8731
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JULGAMENTO (CONCORRÊNCIA Nº 001/2022)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
COSEL–COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
CNPJ N: 13.830.823/0001-96
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001-2022.2CP
A Comissão Setorial Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura – COSEL –SEINF, torna
público para conhecimento dos interessados O RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS da
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0001/2022. PROCESSO Nº5924/2021 que tem por objeto: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de gerenciamento do Sistemas de Iluminação Publica (IP) do
Município de São Francisco do Conde – BA. Após análise da proposta de preços pelo setor técnico, fica declara
vencedora do certame a licitante JD2 ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - EPP. Inscrita no CNPJ nº 20.825.277/00160, detentora do menor valor. Diante do exposto, fica aberto o prazo para RECURSO. Informações através do
Telefone: 3651-8731. O inteiro teor da mesma encontra-se à disposição dos interessados na Comissão, ou poderá
ser solicitado através do e-mail infra.cosel@gmail.com, Joseane Adriana da Silva Bacelar– Presidente da COSEL.
São Francisco do Conde/Bahia. 12/04/2022

Joseane Adriana da Silva Bacelar
Presidente da COSEL/SEINF
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JULGAMENTO (TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
COSEL–COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
CNPJ N: 13.830.823/0001-96
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2021.TP
A Comissão Setorial Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura – COSEL –SEINF, torna
público para conhecimento dos interessados O RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS da
TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021, PROCESSO Nº4880/2021 que tem por objeto: Contratação de empresa

especializada em engenharia para execução de obras de contenção em cortina atirantada, gabião em
caixa e serviços complementares no talude do terreno ao fundo do Complexo Escolar Rilza Valentim,
localizado na estrada de Capinas no Município de São Francisco do Conde/Bahia. Após análise da
proposta de preços pelo setor técnico, fica declara vencedora do certame a licitante COMTECH ENGENHARIA
LTDA. CNPJ – 07.440.770/0001-02, detentora do menor valor. Diante do exposto, fica aberto o prazo para

RECURSO. Informações através do Telefone: 3651-8731. O inteiro teor da mesma encontra-se à disposição dos
interessados na Comissão, ou poderá ser solicitado através do e-mail infra.cosel@gmail.com, Joseane Adriana da
Silva Bacelar– Presidente da COSEL. São Francisco do Conde/Bahia. 12/04/2022

Joseane Adriana da Silva Bacelar
Presidente da COSEL/SEINF
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO (CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Chamada Pública nº 001/2022
Julgamento de Habilitação

Objeto: Contratação de entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para prestação de
serviços de gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de
24 (vinte e quatro) horas/dia, sete dias por semana, que assegure assistência universal e gratuita à
população no Hospital Docente Assistencial Célia Almeida Lima e no Pronto Atendimento (P.A) do
bairro Muribeca, situados no Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia.
O Município de São Francisco do Conde, através do Presidente da Comissão de Licitação,
torna público a quem interessar, o resultado do julgamento dos Documentos de Habilitação das
Organizações Sociais participantes, conforme constante em Ata interna do dia 11 de abril de 2022,
à seguir: A BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE, foi inabilitada por deixar de
apresentar na integra a exigência do item 8.4, alínea “j” (apresentou balanço, porém não
apresentou o registro do profissional de contabilidade, perante o conselho de classe), deixou
também de apresentar, o item 24, inciso XVI (Declaração Unificada); quanto o INSTITUTO
NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E INOVAÇÃO PÚBLICO PRIVADA, foi inabilitado por deixar de
apresentar o item 24, inciso XVI (Declaração Unificada); quanto a FUNDAÇÃO ABM DE
PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE – FABAMED, a mesma foi declarada habilitada
por cumprir todas as exigências do edital.
Abre-se o prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise e julgamento dos
documentos de habilitação, ficando os demais participantes desde logo intimados para
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro
dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente, estando os autos do processo com vista
franqueada aos interessados. Maiores informações através do fone: (71) 3651-8069. São
Francisco do Conde, 12 de abril de 2022 - Nalinaldo Couto de Mello – Presidente da COPEL.
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COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Francisco do Conde, 12 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CNPJ 13.830.823/0001-96
RATIFICAÇÃO DO ATO
O Secretário de Saúde do Município de São Francisco do Conde, no uso de suas atribuições legais, ratifica o
processo administrativo nº 001995/2022 de Dispensa de Licitação n° 016/2022-2, que tem por objeto:
Locação de imóvel situado à rua Juvenal Eugênio de Queiroz s/n de propriedade da senhora Anna
Catharina Carvalho Ferreira destinado ao funcionamento da unidade de controle de zoonoses da
secretaria de saúde municipal. Contratada: ANNA CATHARINA CARVALHO FERREIRA CPF:
880.078.275-93. O valor da contratação é de R$ 51.009,12 (cinquenta e um mil e nove reais e doze centavos).
Condições de Pagamento: Conforme Contrato. São Francisco do Conde - Bahia, 12 de abril de 2022. Odilon
Spósito - Secretário Municipal de Saúde - SESAU.
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