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Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Homologação Pregão Presencial Nº 004/2020.
• Ata de Registro de Preços Nº 006/2020 - LKB Comercio Ltda.
• Ata de Registro de Preços Nº 006/2020 - Distribuidora de Alimentos
Moura Batista.
• Ata de Registro de Preços Nº 006/2020 - Vandique de Souza
Sacramento Julho - ME.

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
OBJETO: aquisição de peixe, arroz e azeite de dendê para distribuição a pessoas carente
deste município.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, acatando o resultado
apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, referente ao Processo
Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 -, não
havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo,
HOMOLOGA a presente licitação, para as empresas nos seguintes valores:

a) VANDIQUE SOUZA SACRAMENTO JULHO - ME - CNPJ 08.896.988/0001-20
ITEM I – PEIXE ESPECIE – CORVINA - R$ 12,27 (doze reais e vinte e sete centavos);
ITEM II– ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO - R$ 3,60(três reais e sessenta centavos);
ITEM III– AZEITE DE DENDÊ - R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos);

Dom Macedo Costa, 07 de abril de 2020.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, com sede na Praça Conego Jose Lourenço,
centro na cidade de Dom Macedo Costa, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58,
neste ato representado pelo prefeito Egnaldo Píton Moura, inscrito(a) no CPF sob o nº
945.616.725-91.portador(a) da Carteira de Identidade nº 081688590, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
006/2020, publicada no 03 de março de 2020, processo administrativo nº 0251-2020, RESOLVE
registrar os preços da LKB COMERCIO LTDA nesta ATA, de acordo com a classificação por ela
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados em Creche, Ensino Infantil e
Fundamental da Rede Municipal de Ensino, especificados Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 006/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ITEM

05

09

DESCRIÇÃO
ARROZ parbolizado, 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 vigentes da
ANVISA/MS.
BISCOITO, tipo Maisena. Emb. dupla,
com 400 g, com dados de identific. do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

IDENTIFICAÇÃ
O

ARROZ
PARBOLIZADO

UND.

VALOR
UNIT

QUANT
.

MARCA
BLUE SOFT

R$ 2,88
KG

1.200

3

R$ 2,79
BISCOITO TIPO
MAISENA

PCT
400g

1.980
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CALDO, para culinária, de galinha,
caixa contendo 24 unidades, com
identificação do produto, marca do
CALDO DE
CX 24
fabricante, prazo de validade e peso
GALINHA
und.
liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
CARNE, bovina, moída, SEM OSSO E
SEM
GORDURA.
De
primeira
qualidade, moída, resfriada, sem sal, sem
tempero, sem molho. O produto deverá
ser manipulado em condições higiênicas
adequadas e ser proveniente de animais
sadios. Deverá apresentar textura, cor,
sabor e odor característicos. Matériaprima a ser utilizada deverá estar isenta
de tecidos inferiores como ossos,
CARNE MOÍDA
KG
cartilagens, gordura parcial, aponeuroses,
tendões, coágulos, embalada em filme
PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, 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.
ERVILHA, reidratadas, em conserva.
Embalagem com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do
ERVILHA
UND.
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
FARINHA
de
milho
flocada,
Embalagem com 500 gramas, com dados
FARINHA DE
de identificação do produto, marca do
PCT
MILHO
fabricante, data de fabricação, prazo de
500g
FLOCADA
validade, peso liquido e atender as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
FARINHA DE TRIGO, com fermento.
Embalagem de 01 Kg, com dados de
identificação do produto, marca do
FARINHA DE
KG
fabricante, prazo de validade e peso
TRIGO
liquido, de acordo com as Normas e/ou
resoluções vigentes da ANVISA/MS.
FARINHA
LÁCTEA,
embalagem
contendo 230 g. Ingredientes: farinha de
trigo, enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, leite em pó integral,
vitaminas e minerais, sal e aromatizante.
Contém glúten, com identificação do
FARINHA
produto, marca do fabricante, prazo de
UND.
LÁCTEA
validade e peso líquido e informações
nutricionais. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde, de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

ARISCO

R$ 9,50
40

BIG CARNES

R$ 15,00

550

ODERICHT

R$ 1,90
200

MARATA

R$ 1,15
420

SARANDI

R$ 3,48
800

MARATA

R$ 3,12

320
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FERMENTO em pó, fermento em pó,
embalagem com 100 gramas. Com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a Resolução
FERMENTO EM
UND.
108
38/77 da Comissão Nacional de Normas
PÓ
e Padrões para Alimentos – CNNPA.
Ingredientes: amido de milho ou fécula
de mandioca, fosfato monocálcio,
bicarbonato de sódio e carbonato de
cálcio.
FÍGADO BOVINO, Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, com 5 kilos, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as FÍGADO BOVINO
KG
990
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 e Resolução RDC n.
13 de 02/01/2001.
FUBÁ de milho Embalagem com 500
gramas, com dados de identificação do
PCT
produto, marca do fabricante, data de
FUBÁ DE MILHO
720
500g
fabricação, prazo de validade, peso
liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
GOIABADA cremosa, a base de goiaba,
açúcar outros aditivos permitidos pela
legislação
Composição
centesimal
mínima: 20g Valor calórico (kcal):
45/188kj Carboidratos(g): 11 Lipídios
(g): 7 Proteínas (g): 0 Cálcio (mg): 2,2
GOIABADA
POTE
46
Fibra Alimentar(g): < 1 Validade: 12
meses Embalagem: contendo no mínimo
4,5 Kg. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, registro no Ministério da
Agricultura e/ou Saúde.
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 devera ter
registro no Ministério da Saúde e/ou
Ministério
da
Agricultura.
Características:
a)
Organolépticas:Aspecto – pó uniforme
sem grânulos; Cor – branco amarelada;
PCT
LEITE EM PÓ
2.400
Odor e sabor – agradável, não rançoso,
200g
semelhante ao do leite fluido; b) Físico –
químicas Proteína – mínimo 20 %;
Gordura – mínimo 20 %; Umidade –
máximo 3,5 %; Acidez em sólidos não
gordurosos – máximo 18 % ;
Solubilidade – mínimo 98 %; Amido –
ausência;
Soro
–
ausência;
c)
Microbiológicas – Salmonella em 25 g –
ausência Coliformes a 45º c – máximo
10/g Staphylococcuscoagulase (+) –

APTI

R$ 3,50

COPERFRIGO

R$ 8,50

RICO

R$ 1,26

XAVANTE

R$ 25,00

DANKY

R$ 3,98
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máximo 10 (2)/g Bacilluscerens –
máximo 5 x 10 (3)/g e) Microscópicas Sujidades, larvas e parasitas – ausência.
Validade – 12 meses Embalagem: saco
de poliéster aluminizado, rotulado,
hermeticamente
fechado
por
termossoldagem, contendo até 200
gramas do produto, acondicionado em
caixa de papelão reforçado de até 20 kg.
A embalagem primária do produto
devera ser de material resistente com
comprovada taxa de permeabilidade ao
vapor de água – TPVA máxima
individual de 0,77g água/m(2) /dc a 38ºC
90% UR em ensaio de caracterização
com, no mínimo, quatro corpo-de-prova
do material da embalagem.
LEITE, líquido, integral, pasteurizado,
longa vida. Embalagem: tetra pack com
01 litro, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Características:
a)
Organolépticas:
Aspecto – liquido uniforme; Cor LEITE LÍQUIDO
LITRO
branco; Odor e sabor - agradável, não
rançoso, semelhante ao do leite fluido;
Embalagem:
tetra-pak,
rotulado,
hermeticamente
fechado
por
termossoldagem, contendo 1.000 ml do
produto.O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
LÍNGUIÇA.
Defumada
mista.
Embalagem 2,5kg, embalada à vácuo em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as portarias do Ministério da
LINGUIÇA
KG
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.
Composição: 500mg de sódio por 100g
ou ml e inferior a 5,5g de gordura
saturada por 100g ou inferior a 2,75g de
gordura saturada por 100g.
MARGARINA, vegetal. Embalagem
com 500 g, com identificação do
produto. Marca do fabricante data de
fabricação,
Prazo
de
validade,
POTE
MARGARINA
informações nutricionais, com no
500g
mínimo Lipídios a 60%, de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
MASSA DE SOPA, a base de farinha,
com ovos. Embalagem com 500 g, com
dados de identificação do produto, marca
PCT
MASSA DE SOPA
do fabricante, prazo de validade, peso
500g
liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

NILZA

R$ 2,79

990

JF

R$ 12,40

275

DELICATA

R$ 3,23
660

YARA

R$ 2,57
720
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MASSA, para Lasanha, pré cozida, à
base de farinha de trigo, embalagem
contendo 500g, com dados de
MASSA PARA
PCT
identificação do produto, marca do
500g
LASANHA
fabricante, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
MILHO BRANCO, em grão, seco.
Embalagem c/ 500g. Apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar
PCT
a manipulação, o transporte e a
MILHO BRANCO
conservação em condições adequadas
500g
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO
VERDE,
em
conserva.
Embalagem contendo no mínimo 300g,
com dados de identificação do produto,
MILHO VERDE
UND.
marca de fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com a
Resolução RDC 352/2002 - ANVISA.
MILHO, tipo alho, para pipoca.
Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do
MILHO PARA
PCT
fabricante, data de fabricação, prazo de
PIPOCA
500g
validade e informações nutricionais, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
POLPA de fruta, sabor goiaba, natural,
integral, pasteurizada, congelada, em
pacote com 20 unidades, com no mínimo
100 g cada unidade. Embalagem com
identificação do produto, marca do
POLPA DE
KG
fabricante, prazo de validade e FRUTAS GOIABA
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, sabor manga, natural,
integral, pasteurizada, congelada, em
pacote com 20 unidades, com no mínimo
100 g cada unidade. Embalagem com
identificação do produto, marca do
POLPA DE
KG
fabricante, prazo de validade e FRUTAS MANGA
capacidade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
PROTEÍNA de soja, texturizada, cor
clara. Embalagem com 400 g, com dados
PROTEÍNA DE
PCT
de identificação do produto, marca do
SOJA CLARA
400g
fabricante, prazo de validade, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
PROTEÍNA de soja, texturizada, cor
escura. Embalagem com 400 g, com
PROTEÍNA DE
PCT
dados de identificação do produto, marca
SOJA ESCURA
400g
do fabricante, prazo de validade, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
da ANVISA/MS.

FORTALEZA

R$ 4,14
80

RIO
IMPERIAL

R$ 1,80
600

ODERICHT

R$ 1,74
180

R$ 1,59

RIO
IMPERIAL

450

DELICIA

R$ 6,95
450

DELICIA

R$ 5,50
450

NUTRIMAIS

R$ 2,95
420

NUTRIMAIS

R$ 2,95
420
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SARDINHA, em conserva, preparada
com pescado fresco, limpo, eviscerado,
cozido. Imersa em óleo comestível.
Acondicionado em recipiente de folha de
flandres íntegro de fácil abertura,
resistente, vedado hermeticamente e
limpo, contendo até 130g de peso líquido
SARDINHA
UND.
120
drenado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
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ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação de
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do(a) publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços,
observando-se que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
descumprir as condições da ata de registro de preços;
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Dom Macedo Costal 02 de abril de 2020

Assinaturas

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
Prefeito Municipal

LKB COMERCIO LTDA
Representante legal: LEONARDO ANDRADE BORGES
CI: 02034818402
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, com sede na Praça Conego Jose Lourenço,
centro na cidade de Dom Macedo Costa, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58,
neste ato representado pelo prefeito Egnaldo Píton Moura, inscrito(a) no CPF sob o nº
945.616.725-91.portador(a) da Carteira de Identidade nº 081688590, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
006/2020, publicada no 03 de março de 2020, processo administrativo nº 0251-2020, RESOLVE
registrar os preços da DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOSA nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados em Creche, Ensino Infantil e
Fundamental da Rede Municipal de Ensino, especificados Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 006/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

UND.

QUANT.

VALOR
UNIT

MARCA

ACHOCOLATE em pó, a base de açúcar,
cacau em pó, leite e soro de leite, complexo
vitamínico, sal e lecitina de soja.
Embalagem com 200g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido
e atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de canade-açúcar, na cor branca. Embalagem em
polietileno, contendo dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

ACHOCOLATADO

PCT
200g

2.200

R$ 1,69

MILKLY

AÇÚCAR

KG

2.200

R$ 2,15
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ARROZ branco, tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
ARROZ BRANCO
KG
fabricação, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
ARROZ, integral, tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
ARROZ INTEGRAL
Kg
fabricação, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO, tipo cream cracker. Embalagem
dupla contendo 400 g, com dados de
BISCOITO CREAM
PCT
identificação do produto, marca do
400g
fabricante, prazo de validade, peso liquido e
CRACKER
de acordo com as Normas e Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL, tipo
cream crack, deverá estar em perfeito estado
de conservação, íntegro, isento de sujidades
e parasitos, livre de umidade e com
coloração homogênea, contendo até 170mg
de sódio, 05g de gorduras totais e acima de BISCOITO SALGADO
PCT
0,5g de fibras na porção de 30 gramas.
400g
INTEGRAL,
EMBALAGEM: dupla com 400g e dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido
e atender as normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
BISCOITO MAIZENA INTEGRAL, tipo
maizena, deverá estar em perfeito estado de
conservação, íntegro, isento de sujidades e
parasitos, livre de umidade e com coloração
homogênea, contendo até 170mg de sódio,
05g de gorduras totais e acima de 0,5g de BISCOITO MAIZENA
PCT
fibras na porção de 30 gramas.
400g
INTEGRAL
EMBALAGEM: dupla com 400g e dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido
e atender as normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
CALDO, para culinária, de carne, caixa
contendo 24 unidades, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
CX 24
CALDO DE CARNE
validade e peso liquido, e de acordo com as
und.
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
CARNE BOVINA, chã de dentro, sem osso.
Embalagem em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente, com 5 quilos,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
CARNE BOVINA CHÃ
carimbos oficiais, de acordo com as
KG
DE DENTRO
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 e Resolução RDC n. 13 de
02/01/2001.

CASEIRO

R$ 2,95
1.200

ESTREMOSUL

R$ 3,99
60

FORTALEZA

1.980

R$ 1,10

FORTALEZA

R$ 3,49

220

MARILAN

R$ 4,29
220

MAGGI

R$ 6,85
40

FRIBOI

R$ 21,50

650
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CARNE, bovina, charqueada, dianteiro.
Embalagem a vácuo de 5 kilos, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
CARNE BOVINA
KG
Portarias do Ministério da Agricultura,
CHARQUEADA
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105
de 19/05/99 e Resolução RDC n. 13 de
02/01/2001.
COLORIFICO, alimentício, a base de
urucum. Embalagem: 100 gramas, com
dados de identificação do produto, marca do
PCT
COLORIFICO
fabricante, raso de validade e peso liquido, e
100g
de acordo com as Normas e/ou Resoluções
da ANVISA/MS.
FERMENTO biológico, embalagem de
125g. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
FERMENTO
validade, peso liquido e de acordo com a
UND.
BIOLÓGICO
Resolução 38/77 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA.
FILÉ DE FRANGO CONGELADO, de
primeira qualidade, proveniente de meio
peito, sem osso, pele, cartilagem e gorduras
laterais, peso unitário variando de 120g a
180g. Entregue em transporte apropriado
que mantenha a cadeia de frio. Embalagem
saco plástico transparente lacrado de 1kg,
contendo identificação do produto, marca do
FILÉ DE FRANGO
KG
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portaria
do Ministério da Agricultura DIPOA nº 304
de 22/04/96 nº 145 22/04/98 da Resolução
da ANVISA nº 105 de 19/05/99 da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária /5504 e
Resolução RDC nº 13 de 02/01/2001.
FRANGO, coxa e sobrecoxa, com osso, de
primeira qualidade, congelado. Embalagem
de 1 kg, de polietileno, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
FRANGO COXA E
KG
Portarias do Ministério da Agricultura,
SOBRECOXA
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 Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13
de 02/01/2001.
MISTURA P/ BOLO
sabor baunilha.
Embalagem c/ 450 g, com dados de
identificação do produto, marca do
MISTURA BOLO
PCT
fabricante, prazo de validade e peso liquido,
450g
BAUNILHA
de acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
MISTURA P/ BOLO sabor chocolate.
Embalagem c/ 450 g, com dados de
identificação do produto, marca do
MISTURA BOLO
PCT
fabricante, prazo de validade e peso liquido,
CHOCOLATE
450g
de acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS.

BARCEL

R$ 24,00
1.320

NORDESTINO

500

R$ 0,75

FLEISCHMANN

R$ 2,70
540

AVIGRAN

R$ 12,50

660

AVIGRAN

R$ 7,49
1720

MARATA

R$ 2,65
405

MARATA

R$ 2,75
405
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MISTURA P/ BOLO
sabor coco.
Embalagem c/ 450 g, com dados de
MISTURA BOLO
PCT
identificação do produto, marca do
450g
COCO
fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
MOLHO
DE
TOMATE
PRONTO
TRADICIONAL - Ingredientes: Tomate,
cebola, açúcar, sal, amido modificado, óleo
de girassol, extrato de levedura, alho,
especiarias e realçador de sabor glutamato
monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
MOLHO DE TOMATE
UND.
Embalagem: sache 340g com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e informações nutricionais, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
ÓLEO DE SOJA vegetal puro, refinado,
rico em vitamina E, embalagem, contendo
900 ml, com identificação do produto,
ÓLEO DE SOJA
UND.
marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido, e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
OVO tipo extra, classe A, branco.
Embalagem contendo 12 unidades, com
dados de identificação do produto, marca do
OVOS
DZ
fabricante, prazo de validade, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
POLPA de fruta, sabor goiaba, natural,
integral, pasteurizada, congelada, em pacote
com 20 unidades, com no mínimo 100 g
cada
unidade.
Embalagem
com
identificação do produto, marca do
POLPA DE FRUTAS
KG
fabricante, prazo de validade e capacidade,
GOIABA
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
QUEIJO LANCHE, fatiado no Prato de
500 gramas. Produto conter cheiro e sabor
de leite, porém ligeiramente ácidos, textura
firme e sem buracos. Embalagem contendo
QUEIJO LANCHE
KG
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido
de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
QUEIJO, ralado, tipo parmesão, tradicional.
Embalagem: pacote com no mínimo 50g,
com dados de identificação do produto,
QUEIJO RALADO
PCT 50g
marca do fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
SAL DE COZINHA refinado, iodado, para
consumo doméstico embalagem, contendo
01 kg, com identificação do produto, marca
SAL DE COZINHA
KG
do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

MARATA

405

R$ 2,83

BONARE

R$0,83
405

SOYA

R$ 4,10
385

COOPERAVE

R$3,99
500

PURAPOLPA

R$ 6,99
450

SOL

R$ 24,99
48

MILKLY

R$ 1,99
560

CAMARÃO

R$ 0,59
115
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SALSICHA, para hot dog, em conserva.
Embalagem em filme PVC transparente ou
saco plástico transparente com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
SALSICHA
KG
validade e peso liquido, 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
ALHO, 1ª qualidade, grau médio de
ALHO
KG
amadurecimento, sem batidas, tamanho
grande, embaladas em sacos de polietileno.
CEBOLA, tipo branca, 1ª qualidade,
tamanho médio, nova, uniforme, intacta,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
CEBOLA
KG
e a conservação em condições adequadas
para o consumo, sem rupturas, ou defeitos,
limpa e sem terra.
CENOURA, 1ª qualidade, 1ª qualidade,
tamanho médio, nova, uniforme, intacta,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
CENOURA
KG
e a conservação em condições adequadas
para o consumo, sem rupturas, ou defeitos,
limpa e sem terra.
PERA, de primeira, in natura, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
PERA
KG
conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
PIMENTÃO, 1ª qualidade, tamanho médio,
nova, uniforme, intacta, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
PIMENTÃO
KG
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo,
sem rupturas, ou defeitos, limpa e sem terra.
MELÂNCIA, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
MELÂNCIA
KG
para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MANGA ROSA, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
MANGA ROSA
KG
para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MELÃO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
MELÃO
KG
para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

REZENDE

R$ 6,29
150

WHERMANN

54

R$ 21,00
IN NATURA

R$ 2,99
800

IN NATURA

R$ 3,25
1.200

CACHORRITA

R$ 7,85
260

IN NATURA

720

R$ 2,99

IN NATURA

R$ 1,20
2.500

IN NATURA

R$ 2,49
320

IN NATURA

R$ 2,99
720
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ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação de
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do(a) publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços,
observando-se que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
descumprir as condições da ata de registro de preços;
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Dom Macedo Costal 02 de abril de 2020

Assinaturas

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
Prefeito Municipal

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOSA
Representante legal: GILVANDRO DE SOUZA BARBOSA
CI: 925921872
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, com sede na Praça Conego Jose Lourenço,
centro na cidade de Dom Macedo Costa, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.827.019/0001-58,
neste ato representado pelo prefeito Egnaldo Píton Moura, inscrito(a) no CPF sob o nº
945.616.725-91.portador(a) da Carteira de Identidade nº 081688590, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
006/2020, publicada no 03 de março de 2020, processo administrativo nº 0251-2020, RESOLVE
registrar os preços da VANDIQUE DE SOUZA SACRAMENTO JULHO -ME nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de 17/02/2014 , no Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados em Creche, Ensino Infantil e
Fundamental da Rede Municipal de Ensino, especificados Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 006/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

ITEM

03

DESCRIÇÃO

IDENTIFICA
ÇÃO

UND.

QUANT
.

AMIDO, de milho. Embalagem com 200 gramas,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso liquido e atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.

AMIDO DE
MILHO

PCT
200g

350
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MARCA

R$ 2,86
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07

12

15

17

22

AVEIA em flocos fino, Embalagem com 250
gramas, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

AVEIA

CAFÉ torrado e moído. Embalagem a vácuo de
250g, de primeira qualidade, com selo de pureza
da Associação Brasileira da indústria do Café –
ABIC. O produto deve ter registro no Ministério
da Saúde e atender a Portaria 451/97 do
ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA. Embalagem contendo data
de fabricação e prazo de validade.

CAFÉ

CARNE BOVINA, acém, sem osso. Embalagem
em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, com 5 kilos, contendo identificação
do produto, 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 e
Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.

CARNE
BOVINA
ACÉM

CARNE BOVINA, musculo, sem osso.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, com 5 quilos, contendo
identificação do produto, 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 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.

CARNE
BOVINA
MUSCULO

EXTRATO
DE
TOMATE,
concentrado.
Embalagem com 340 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido e informações
nutricionais. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.

EXTRADO
DE TOMATE

PCT
250g

220

PCT
250g

620

KG

KG

UND.

R$ 2,86

NESTLÉ

R$ 3,20

RECÔNCA
VO

R$ 18,00

FRIGOSAJ

R$ 15,00

FRIGOSAJ

R$ 1,46

JULIETA

650

880

770
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FEIJÃO fradinho, tipo 1. Embalagem com 1 kg,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS.

FEIJÃO
FRADINHO

KG

FRANGO INTEIRO, de primeira qualidade,
congelado. Embalagem de polietileno, contendo
identificação do produto, 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 Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.

FRANGO

KG

IOGURTE, natural, sabor morango ou ameixa,
rico em nutrientes. Embalagem de 120 g, 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. Validade mínima de 30
(trinta) dias a contar da data da entrega.

IOGURTE

37

IOGURTE DE FRUTAS SEM AÇÚCAR pote
com 100g cada - à base de Leite desnatado e/ou
leite desnatado reconstituído, soro de leite
reconstituído, polpa de frutas naturais; SEM
PEDAÇOS DE FRUTAS. Apresentação em
bandeja de poliestireno, rotulados em papel, com
tampa de alumínio impressa. Normas de produção
e embalagem que sigam as orientações sanitárias
vigentes. Validade mínima de 30 (trinta) dias a
contar da data da entrega.

IOGURTE DE
FRUTAS
SEM
AÇÚCAR

POTE
100mL

110

38

LEITE DE COCO tradicional, UHT garrafa
contendo 200 ml com dados de identificação do
produto. Marca do fabricante data de fabricação,
Prazo de validade, informações nutricionais, com
no mínimo Lipídios a 60%, de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.

LEITE COCO

GARR
AFA
200 mL

750

27

32

36

200

TIO NECO
R$ 4,78

880

AVIGRAN
R$ 6,18

UND.

15.000
R$ 0,65
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HO

R$ 0,65

JAMANIN
HO

R$ 1,27

DUBOM
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40

LEITE SEM LACTOSE, em pó, 0% de lactose,
sendo que na porção de 200g deverá conter
mínimo 06 (seis) gramas de proteínas.
EMBALAGEM: lata contendo 380 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido 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 SEM
LACTOSE

UND

60

NESTLÉ

R$ 17,42

43

44

57

58

MACARRÃO, tipo parafuso, a base de farinha,
com ovos. Embalagem com 500 g, 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.

MACARRÃO
PARAFUSO

MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha,
com ovos. Embalagem com 500 g, 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.

MACARRÃO
ESPAGUETE

PCT
500g

1.320

PÃO, tipo francês, sabor da massa (sal, leite ou
milho) a base de farinha de trigo (enriquecida
com ferro, cálcio e vitamina do complexo B),
fécula de mandioca, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, fermento biológico, sal, óleo de
soja. Unidades de 50 g, de entrega diária. Não
permitido o pão com fabrico de Trigo
Transgênico.

PÃO
FRANCÊS

KG

900

PÃO p/ HOT DOG, tipo francês, a base de
farinha de trigo (enriquecida com ferro, cálcio e
vitamina do complexo B), fécula de mandioca,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, fermento
biológico, sal, óleo de soja. sabor milho, leite e
massa (sal), unidades de 50 g, de entrega diária.
Não permitido o pão com fabrico de Trigo

PCT
500g

500

BRANDINI
R$ 2,38

PETYAN
R$ 1,62

BOM
JESUS
R$ 6,00

PÃO HOT
DOG

KG

BOM
JESUS

200
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Transgênico.

62

70

71

73

78

79

81

PRESUNTO, sem capa de gordura e cozido,
fatiado no Prato de 500 gramas. em adequada
conservação, identificação do produto, contendo
selo de Inspeção Federal em embalagem contendo
peso, código de barra, data de embalagem e
validade. Mantenha Resfriado Entre 0ºC a 7ºC.

PRESUNTO
FATIADO

TEMPERO completo pronto. Embalagem de 300
g, 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.

TEMPERO
PRONTO

PCT
300g

120

VINAGRE de álcool. Embalagem com 500 ml,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.

VINAGRE

GARR
AFA
500 mL

405

KG

1.200

BATATA INGLESA, 1ª qualidade, tamanho
médio, nova, uniforme, intacta, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, sem
rupturas, ou defeitos, limpa e sem terra.

BATATA
INGLESA

TOMATE, 1ª qualidade, tamanho médio, nova,
uniforme, intacta, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, sem
rupturas, ou defeitos, limpa e sem terra.

TOMATE

MAÇÃ, de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

MAÇÃ

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

ABACAXI

KG

KG

KG

KG

48
R$ 16,77

SADIA

R$ 0,77

ARISCO

R$ 1,16

FOLHA
VERDE

R$ 3,40

IN
NATURA

R$ 3,20

IN
NATURA

R$ 5,85

IN
NATURA

1.200

1.500

320
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ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

R$ 2,50

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia - Secretaria Municipal de Educação de
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do(a) publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
REVISÃO E CANCELAMENTO
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços,
observando-se que a situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
descumprir as condições da ata de registro de preços;
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
por razão de interesse público; ou
a pedido do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Dom Macedo Costal 02 de abril de 2020

Assinaturas

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

VANDIQUE SOUZA SACRAMENTO JULHO - ME
Representante legal: Vandique Souza Sacramento Julho
CI: 1539714799-SSP/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2RLW+MFQZ8OBDNHZVBSPOA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

