Prefeitura Municipal de Serrolândia
Terça-feira • 31 de Maio de 2022 • Ano XV • Nº 4774
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atas ................................................................................................................................ 02 a 18

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Serrolândia - BA centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0ZCRKRDNTMWRTLFOEZGRT

Terça-feira
31 de Maio de 2022
2 - Ano XV - Nº 4774

Serrolândia

Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2022
Pregão Eletrônico Nº 015/2022
VALIDADE: 26/05/2023
Aos 26 de Maio de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-BA / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Rocha Pires, 43 - Centro - Serrolândia Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Srª Srª Adriana Paixão de Sousa
Silva,brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 0790989913 e do CPF n° 919.083375-91, residente
e domiciliado na Rua Antônio Cordeiro de Sousa - Centro - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e
do outro lado VITÓRIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA, RESIDENTE A RUA CRUZ E SOUZA, 143,
CENTRO, FEIRA DE SANTANA, 44001064, inscrita no nº CNPJ nº11.609.023/0001-14, Dados bancários:
Banco Santander Brasil S.A., Agência - 4591, Corrente - 130040588, representada neste ato pelo Sr.(a)
CLECIO FERREIRA DA SILVA, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº.
015/2022, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo
nº.159/2022, RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresas do ramo para fornecimento gêneros
alimentícios destinados a merenda escolar, atendendo a necessidade da Secretaria de Educação do Município
de Serrolândia-BA, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos
pela empresa acima citada, classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa VITÓRIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA cuja proposta foi classificada
em 1º lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresas do ramo para fornecimento gêneros alimentícios destinados a merenda escolar,
atendendo a necessidade da Secretaria de Educação do Município de Serrolândia-BA
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade a partir da assinatura. É admitida sua prorrogação quando
os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa VITÓRIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA na presente Ata em
388.835,00, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2012 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 4 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. SALÁRIO EDUCAÇÃO;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;0

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
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Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 015/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 015/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
015/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 08 (oito) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 08 (oito) dias, após a solicitação, de acordo com as
condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
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sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 015/2022 e a proposta da empresa VITÓRIA ATACADISTA E
LOGÍSTICA LTDA, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

VITÓRIA ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141
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CONTRATO: 01/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

1

2

ACHOCOLATADO EM PÓ, mistura em pó para o preparo de
achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais:
composição: açúcar orgânico, cacau em pó solúvel, sal, vitaminas
(a, c, b1, b2, b3 e b6), minerais (ferro, cálcio e zinco) e
antiumectante. 2-características do produto: 2.1- o produto
deverá ser preparado com ingredientes sãos e limpos, de primeira
qualidade. - organoléptica -aparência: pó fino -cor: própria -odor:
próprio -sabor: próprio. Proteína - mínimo: 3, 50g/100g valor
energético - máximo: 400 kcal/100g gorduras totais - máximo: 3,
5g/100g gorduras saturas - máximo: 1, 50g/100g sódio - máximo:
200mg/100g 3- embalagem: 3.1, peso líquido de 400grs
ACHOCOLATADO, líquido, a base de leite, açúcar, soro de leite, minerais e cacau
em pó. Embalagem: caixa com 200 ml, acompanhado de canudo, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido e
atender as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ACHOCOLATADO, líquido, com restrição de lactose, a base de leite, açúcar, soro
de leite, minerais e cacau em pó. Embalagem: caixa com 200 ml, acompanhado de
canudo, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido e atender as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
ACUCAR, cristalizado, sacarose de cana-de-acucar, na cor branca. Embalagem
em polietileno, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou Resolucoes
vigentes da Anvisa/MS. NOTA: PRODUTO DA MERENDA ESCOLAR
ADOÇANTE, dietético, liquido, a base de sacarina e ciclamato. Embalagem: frasco
com 100ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
Amido de milho - 200g, produto amiláceo, extráido do milho para uso como
espessante. Pó fino, branco e puro livre de qualquer alteração de aroma e
coloração. Embalada em papel impermeável, limpo, não violado, resistente. A
embalagem deverá conter extarnamente os dados de identificação.
ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido
e de acordo com as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.
ARROZ, parboilizado, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE CHOCOLATE,
,fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, não devem
estar mal assados ou com características organolépticos
anormais, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem em polipropileno atóxico, resistente, lacrado
contendo no mínimo 300 gramas com procedência, registro e
informação nutricional no rótulo.prazo mínimo de validade
mínimo de 06 meses, a contar a partir da data de entrega.
BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE CÔCO, ,fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal
assados ou com características organolépticos anormais, isento
de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem
em polipropileno atóxico, resistente, lacrado contendo no
mínimo 300 gramas com procedência, registro e informação
nutricional no rótulo.prazo mínimo de validade mínimo de 06
meses, a contar a partir da data de entrega
BISCOITO, tipo Cream Craker Integral. Embalagem dupla contendo 400 g, com
dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e Resolucoes vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO, tipo Cream Craker. Embalagem dupla contendo 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO, tipo Maizena. Embalagem dupla, contendo 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
CAFE, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira
qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café ABIC. O produto devera ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria
451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução
CALDO, DE GALINHA EM CUBOS, CAIXA CONTENDO 6 CUBOS DE 57
GRAMAS
COMPOSIÇÃO: SAL, AMIDO, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, CARNE E
GORDURA DE GALINHA, GORDURA VEGETAL, CEBOLA, ALHO,PIMENTA- DOREINO PRETA, SALSA, CÚRCUMA, AIPO MARROM, LOURO, REALÇADORES
DE SABOR GLUTAMATO
MONOSSÓDICO E INOSINATO DISSÓDICO E AROMATIZANTES,CONTÉM
GLUTEM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, C/REGISTRO DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE

PC

1600

4,50

7.200,00

italac

UN

20000

1,10

22.000,00

italac

UN

800

2,00

1.600,00

nescau

KG

9000

4,30

38.700,00

da roça

UN

10

5,00

50,00

adocyl

UN

300

2,20

660,00

neilar

KG

1800

3,90

7.020,00

top

KG

3600

3,90

14.040,00

top

PC

600

3,20

1.920,00

petyan

PC

2100

3,20

6.720,00

petyan

PC

500

4,70

2.350,00

vitarela

PC

7000

3,95

27.650,00

tupy

PC

5000

4,50

22.500,00

tupy

PC

1050

7,00

7.350,00

losango

CX

500

6,00

3.000,00

arisco
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CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, Ingredientes: Cacau
em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Informação Nutricional
Porção de 20g, Valor Energético: 65kcal=273kj. Carboidratos:
11g. Proteínas: 2,3g. Gorduras Totais: 1,3g. Gorduras
Saturadas: 0,7g. Gorduras Trans: 0g. Fibra Alimentar: 3,5g.
Sódio: 0mg. Peso liquido 200g.
COCO, ralado, em pacote de 100 g. Embalagem: com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CRAVO em flor, seco, Embalagem, contendo 15 g, com identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a
Resolucao 12/78 da CNNPA.
CREME, de milho, natural, embalagem, contendo 500gr, com identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto devera
ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.
EXTRATO DE TOMATE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONCENTRADO. O
EXTRATO DE TOMATE DEVE SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS,
ESCOLHIDOS, SÃOS, SEM PELE E SEM SEMENTES. O PRODUTO DEVE
ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÕES. SEM ADITIVOS E CONSERVANTES.
EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA DE 1,1KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12
MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

PC

400

10,00

4.000,00

sabor

PC

700

4,00

2.800,00

indiano

PC

80

2,00

160,00

PC

950

2,50

2.375,00

guaporé

CX

400

11,00

4.400,00

elefante

FARINHA, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Embalagem contendo
01 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Norma e/ou Resolucoes vigentes da
Anvisa/MS.
FARINHA, de trigo, com fermento. Embalagem contendo 01 Kg, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de
acordo com a Portaria 354/98 - ANVISA e Portaria 74/94 do MS/SNVS.
FEIJAO, carioquinha, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas
e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.
FEIJÃO, PRETO, (FEIJOADA) TIPO 1. EMBALAGEM COM 1 KG, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A NORMAS E/OU
RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. NOTA: PRODUTO PARA MERENDA
ESCOLAR.

KG

450

4,80

2.160,00

alfa

KG

350

5,00

1.750,00

sarandi

KG

1900

9,00

17.100,00

extra

KG

1100

9,50

10.450,00

tozzo

FLOCOS, DE MILHO, PRÉ-COZIDO. EMBALAGEM PLASTICA COM 500 G, 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.
FLOCOS, de milho, tipo flocão, pré
-cozido. Embalagem com
500 g, 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.
PREGOMIN PEPTI FÓRMULA INFANTIL EM PÓ SEMIELEMENTAR, À BASE DE
HIDROLISADO PROTEICO HIPOALERGÊNICO, 50% DA GORDURA SOB A
FORMA DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA E MALTODEXTRINA,
ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS
OLIGOELEMENTOS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, LATA DE
400G. VALIDADE MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 80% DO PRAZO TOTAL DE
VALIDADE CONTADO A PARTIR DA DATA DE SUA FABRICAÇÃO
LEITE, EM PÓ, INTEGRAL. EMBALAGEM COM 200 G, 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. O PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
LEITE, em pó, com restrição de lactose, integral. Embalagem com 300 g, 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. O produto devera ter registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério
da Agricultura
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE TRIGO,
EMBALAGEM: PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA,
CONTENDO 500G, ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU
NOCIVA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.
MACARRAO, tipo espaguete, a base de farinha, com ovos, no minimo de 0,45g de
colesterol/kg de massa e maximo de 13% de umidade g/100g Embalagem com
500 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resolucoes vigentes da
Anvisa/MS.
MACARRAO, TIPO PARAFUSO, A BASE DE FARINHA, MASSA COM OVOS.
EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.
MANTEIGA DE LEITE COM SAL: DE 1ª, EM EMBALAGENS DE 200G.

UN

5000

1,80

9.000,00

guaporé

PC

300

1,70

510,00

guaporé

LT

15

40,00

600,00

danone

PC

10500

5,90

61.950,00

UN

250

13,00

3.250,00

itambé

PC

1200

3,50

4.200,00

bahia

PC

1800

3,50

6.300,00

bahia

PC

2000

3,49

6.980,00

bahia

UN

70

8,00

560,00

da vaca

MANTEIGA, COM SAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE.OBTIDA DO CREME DE
LEITE (NATA) PADRONIZADO, PASTEURIZADO E MATURADO EMBALAGEM
COM 1KG COM TEOR MINIMO DE 80 % DE LIPÍDEOS COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.

KG

450

39,00

17.550,00

da vaca
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MARGARINA vegetal. Embalagem: pote com 500 g, com identificação do produto.
Identificação de fabricante, data de fabricação, validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MASSA PARA LASANHA. DESCRIÇÃO, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE
TRIGO, SECA, LISA, VITAMINADA, ISENTA DE SUJIDADES. EMBALAGEM
500G, PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE. ROTULAGEM CONTENDO
INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA NA UNIDADE
MILHO, para o preparo de mungunzá. Embalagem com 500 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, validade, e de
acordo com Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS. O produto devera
ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude NOTA: ITEM DA
MERENDA ESCOLAR
MILHO, tipo alho, apropriado para pipoca. Embalagem com 500 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade.
MOLHO alimentício, composição básica concentrado tomate/sal/açúcar e
condimento, aspecto físico líquido, prazo validade 3 dias (aberto)/24 meses
(fechado), conservação com conservante, quantidade calorias 68 embalagem
contendo, 340g
MULTICEREAL INFANTIL
- cereal para a alimentação
infantil indicado para crianças a partir dos 6 (seis) meses de
idade. Alimento em pó, rico em vitaminas e minerais, contendo
farinha de milho, farinha de trigo e farinha de arroz.
Acondicionado em latas com tampas, contendo 400g do produto.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação,
data de validade, informações nutricionais, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante
OLEO, comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E. Embalagem 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/MS.
PROTEINA, de soja, texturizada, cor clara. Embalagem com 500 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com
as Normas e/ou Resolucoes da Anvisa/MS.
SAL refinado, iodado, para consumo domestica. Embalagem contendo 01 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro no Ministério
da Agricultura.
SARDINHA, EM CONSERVA, EM ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL EMBALAGEM
COM 250 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, E DE ACORDO COM AS
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA NOTA: ITEM EXCLUSIVO DA MERENDA ESCOLAR.
TAPIOCA SECA EM FLOCOS, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES,
MISTURA INADEQUADA AO PRODUTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA,
ACONDICIONADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE,
TERMOSSELADA, ATÓXICA, COM CAPACIDADE DE 400G, CONTENDO AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE
VALIDADE, CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
TEMPERO completo, tradicional, constituído pela mistura de sal refinado,
podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros
condimentos, sem pimenta. Embalagem com 300 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
VINAGRE de álcool. Embalagem: com 750 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.

UN

300

7,50

2.250,00

PC

100

5,00

500,00

PC

900

2,60

2.340,00

guaporé

UN

700

2,70

1.890,00

tozzo

UN

2400

1,30

3.120,00

bonare

PC

1000

9,00

9.000,00

nestle

UN

1200

12,00

14.400,00

lizza

PC

3000

3,80

11.400,00

prontu

KG

600

1,00

600,00

UN

1800

9,50

17.100,00

PC

1150

4,50

5.175,00

PC

400

2,40

960,00

UN

500

2,49

1.245,00

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

388.835,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2022
Pregão Eletrônico Nº 015/2022
VALIDADE: 26/05/2023
Aos 26 de Maio de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-BA / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Rocha Pires, 43 - Centro - Serrolândia Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Srª Srª Adriana Paixão de Sousa
Silva,brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 0790989913 e do CPF n° 919.083375-91, residente
e domiciliado na Rua Antônio Cordeiro de Sousa - Centro - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e
do outro lado GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS 02796954544, RESIDENTE A PRAÇA GEYSE LIMA DE
SANTANA / SN, CENTRO, SERROLÂNDIA, , inscrita no nº CNPJ nº41.318.108/0001-04, Dados bancários:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.(SICOOB), Agência - 3289-9, Corrente - 41093-4, representada
neste ato pelo Sr.(a) GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão de
Registro de Preços nº. 015/2022, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do
processo administrativo nº.159/2022, RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresas do ramo
para fornecimento gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, atendendo a necessidade da Secretaria
de Educação do Município de Serrolândia-BA, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima citada, classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo
discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS 02796954544 cuja proposta foi
classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresas do ramo para fornecimento gêneros alimentícios destinados a merenda escolar,
atendendo a necessidade da Secretaria de Educação do Município de Serrolândia-BA
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade a partir da assinatura. É admitida sua prorrogação quando
os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS 02796954544 na presente
Ata em 154.679,00, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2012 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 4 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. SALÁRIO EDUCAÇÃO;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 0 - RECURSOS
ORDINARIOS;0

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
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gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 015/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 015/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
015/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 08 (oito) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 08 (oito) dias, após a solicitação, de acordo com as
condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
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f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 015/2022 e a proposta da empresa GILVAN RODRIGUES DOS
SANTOS 02796954544, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS 02796954544
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
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CONTRATO: 02/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1

2
3

1

2

3

FIGADO FATIADO
, congelado, sem pele, cortados em bife no
sentido transversal da peça, na fatiadora com abertura de 5mm,
contendo 1kg de fígado fatiado em cada embalagem, deverá ter
cor característica do produto e isento de aditivos os substâncias
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais. Deverá constar data de
fabricação, prazo de vencimento, nº do registro do órgão
fiscalizador, nº do lote, dentro do prazo de validade.
CARNE, bovina, cha de dentro, de primeira, sem osso.

KG

450

20,80

9.360,00

FRIBOI

KG

2800

31,90

89.320,00

FRIBOI

CARNE, bovina, moída, de primeira, sem osso e sem gordura. Embalagem com
500g, em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministerio da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105 de
19/05/99 / Vigilância Sanitária n.5504/99.
FILÉ DE PEITO DE FRANGO, congelado. Embalagem em
saco plástico transparente com 20Kg de filé de frango, e ré
embalado com caixa de papelão, contendo identificação, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei 19/05/99, da Lei
Municipal/Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n.
13 de 02/01/2001.

KG

1100

21,09

23.199,00

FRIBOI

CX

170

186,00

31.620,00

SEARA

QUEIJO TIPO MUÇARELA, FATIADO, BOA QUALIDADE, FATIADA, EM
EMBALAGEM DO TIPO BANDEJA DE ISOPOR COM FILME PLÁSTICO
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO, CONTENDO
1KG, PESO E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ
HAVER TRANSCRIÇÃO DO REGISTRO NO SIM, SIF OU IMA.
SALSICHA, MISTA TIPO HOT DOG, RESFRIADA, EMBALAGEM: PACOTES DE
05 KG, EMBALADOS EM SACOS DE PLÁSTICOS A VÁCUO; DEVERÁ
CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VENCIMENTO, TIPO DE
CARNE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
SIF/SISP/DIPOA, NÚMERO DO LOTE, E DEMAIS DADOS DO PRODUTO
EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

KG

30

16,00

480,00

LATVIDA

KG

100

7,00

700,00

SADIA

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

154.679,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2022
Pregão Eletrônico Nº 015/2022
VALIDADE: 26/05/2023
Aos 26 de Maio de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-BA / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Rocha Pires, 43 - Centro - Serrolândia Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Srª Srª Adriana Paixão de Sousa
Silva,brasileira, maior, portadora da cédula de identidade nº 0790989913 e do CPF n° 919.083375-91, residente
e domiciliado na Rua Antônio Cordeiro de Sousa - Centro - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e
do outro lado FRED JORDÃO DE SOUZA-ME, RESIDENTE A RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 638,
CENTRO, VÁRZEA NOVA, 44690000, inscrita no nº CNPJ nº04.958.932/0001-00, Dados bancários: Banco do
Brasil S/A, Agência - 4169-6, - 6852-7, representada neste ato pelo Sr.(a) FRED JORDÃO DE SOUSA, nos
termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº. 015/2022, resultado de julgamento de Preços
homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº.159/2022, RESOLVE registrar os preços
para Contratação de empresas do ramo para fornecimento gêneros alimentícios destinados a merenda escolar,
atendendo a necessidade da Secretaria de Educação do Município de Serrolândia-BA, durante o período de
validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima citada, classificada em
primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa FRED JORDÃO DE SOUZA-ME cuja proposta foi classificada em 1º lugar no
certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresas do ramo para fornecimento gêneros alimentícios destinados a merenda escolar,
atendendo a necessidade da Secretaria de Educação do Município de Serrolândia-BA
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade a partir da assinatura. É admitida sua prorrogação quando
os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa FRED JORDÃO DE SOUZA-ME na presente Ata em 137.764,00,
conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2012 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO,
ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. SALÁRIO EDUCAÇÃO;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJ./ATIV.: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: - RECURSOS
ORDINARIOS;

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
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Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 015/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 015/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
015/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 08 (oito) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 08 (oito) dias, após a solicitação, de acordo com as
condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
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sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão nº. 015/2022 e a proposta da empresa FRED JORDÃO DE SOUZA-ME,
classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FRED JORDÃO DE SOUZA-ME
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
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CONTRATO: 03/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

7

IOGURTE SEM LACTOSE, Resfriado. Iogurte sabor morango
ou coco 0% lactose. Iogurte parcialmente desnatado com polpa
de fruta para dietas com restrição de lactose. Embalagens plásticas de 170g.
Validade mínima de 2 meses
na data da entrega
IOGURTE, natural, sabor ameixa, rico em nutrientes. Embalagem com no mínimo
120 ml, com indicação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
IOGURTE, natural, sabor coco, rico em nutrientes. Embalagem com no mínimo
120 ml, com indicação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
IOGURTE, NATURAL, SABOR MORANGO, RICO EM NUTRIENTES EM
EMBALAGEM COM NO MINIMO 1L COM INDICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, E DE
ACORDO COM AS NORMAS E OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA. O
PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA OU
MINISTERIO DA SAÚDE.
IOGURTE, natural, sabor morango, rico em nutrientes. Embalagem com no mínimo
120 ml, com indicação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.

UN

300

3,70

1.110,00

UN

21000

1,00

21.000,00

COOPAG

UN

1000

1,00

1.000,00

COOPAG

UN

1200

6,00

7.200,00

COOPAG

UN

34000

1,00

34.000,00

COOPAG

IOGURTE, NATURAL, SABOR SALADA DE FRUTAS, RICO EM NUTRIENTES.
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200ML, COM INDICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO VALIDADE, E DE
ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
POLPA, DE FRUTA, NATURAL, PASTEURIZADA, SABOR ABACAXI,
EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 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 MINISTÉRIO DA SAÚDE.

UN

11000

1,50

16.500,00

COOPAG

KG

4500

3,89

17.505,00

BAHIAFRUT

POLPA, DE FRUTA, NATURAL, PASTEURIZADA, SABOR ACEROLA,
EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 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 MINISTÉRIO DA SAÚDE.
POLPA, DE FRUTA, NATURAL, PASTEURIZADA, SABOR GOIABA,
EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 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 MINISTÉRIO DA SAÚDE.
POLPA, DE FRUTA, NATURAL, PASTEURIZADA, SABOR MANGA,
EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 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 MINISTÉRIO DA SAÚDE.
POLPA, DE FRUTA, NATURAL, PASTEURIZADA, SABOR UMBÚ, EMBALAGEM
CONTENDO 01 KG 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 MINISTÉRIO DA SAÚDE
RESFRIADO. IOGURTE SABOR MORANGO 0% LACTOSE. IOGURTE
PARCIALMENTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTA PARA DIETAS COM
RESTRIÇÃO DE LACTOSE. EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 170G. VALIDADE
MÍNIMA DE 2 MESES NA DATA DA ENTREGA.

KG

3500

3,89

13.615,00

BAHIAFRUT

KG

2300

3,89

8.947,00

BAHIAFRUT

UN

2500

3,89

9.725,00

BAHIAFRUT

KG

1700

3,89

6.613,00

BAHIAFRUT

UN

150

3,66

549,00

Natural Gurt

VALOR TOTAL DA SECRETARIA :

137.764,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0ZCRKRDNTMWRTLFOEZGRT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Natural Gurt

/1

