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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 03/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRAMAIA - BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores. Resolve
ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Processo Licitatório, na modalidade CARTA CONVITE Nº
03/2020, que tem como objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de confecção de Fardamentos, Camisetas, Bonés, Mochilas, Aventais, Lençóis,
Fronhas e correlatos, em atendimento às diversas Secretarias e Órgãos Municipais, conforme
qualitativos e quantitativos especificados no edital e respectivo termo de referência, as
empresas abaixo:
LOTE 01 – FARDAMENTO ESCOLAR:
Empresa Vencedora:
RICARDO SOUZA SILVA 07004301567, CNPJ de nº 28.243.279/0001-53.
Valor Global Estimado:
R$ 74.950,00 (setenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais)
__________________________________________________________________________
LOTE 02 – EVENTOS E FARDAMENTOS GERAL:
Empresa Vencedora:
RICARDO SOUZA SILVA 07004301567, CNPJ de nº 28.243.279/0001-53.
Valor Global Estimado:
R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais)
__________________________________________________________________________
LOTE 03 – AVENTAIS E FARDAMENTOS:
Empresa Vencedora:
RICARDO SOUZA SILVA 07004301567, CNPJ de nº 28.243.279/0001-53.
Valor Global Estimado:
R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)
__________________________________________________________________________
LOTE 04 – LENÇOIS E FRONHAS:
Empresa Vencedora:
RICARDO SOUZA SILVA 07004301567, CNPJ de nº 28.243.279/0001-53.
Valor Global Estimado:
R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavrem-se os contratos.
Iramaia - BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2020
O Prefeito Municipal de Iramaia - Bahia, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Resolve HOMOLOGAR o Processo Licitatório, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2020, que tem como objeto o
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao
atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia
- BA, tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital e no
termo de referência, as empresas abaixo:
LOTE 01 – ALIMENTICIOS 1:
Empresa Vencedora: J. Queiroz de Souza - EPP, CNPJ nº 16.115.719/0001-08.
Valor Global Estimado: R$ 390.778,92 (trezentos e noventa mil setecentos e setenta e oito reais e noventa
e dois centavos)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 02 – ALIMENTICIOS 2:
Empresa Vencedora: Comercial de Alimentos Maria Rosa Eireli, CNPJ nº 08.101.189/0001-10.
Valor Global Estimado: R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 03 – FRIOS DIVERSOS:
Empresa Vencedora: Francisco Luis de Souza de Andrade 07170200538, CNPJ nº 26.975.713/0001-64.
Valor Global Estimado: R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 04 – ESPECIAIS:
Empresa Vencedora: J. Queiroz de Souza - EPP, CNPJ nº 16.115.719/0001-08.
Valor Global Estimado: R$ 39.269,25 (trinta e nove mil duzentos e sessenta e nove reais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 05 – PÃES:
Empresa Vencedora: Comercial de Alimentos Maria Rosa Eireli, CNPJ nº 08.101.189/0001-10.
Valor Global Estimado: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 06 – CARNE:
Empresa Vencedora: R.B Alves, inscrita no CNPJ nº 28.173.471/0001-10.
Valor Global Estimado: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 07 – HORTIFRUTIGRANJEIROS:
Empresa Vencedora: Comercial de Alimentos Maria Rosa Eireli, CNPJ de nº 08.101.189/0001-10.
Valor Global Estimado: R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais)

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavrem-se a Ata.
Iramaia - BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 11/2020, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 13/2020, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando futuras aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao
atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta
vencedora dos LOTE 01 e 04.
DETENTOR DA ATA: J. QUEIROZ DE SOUZA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº
16.115.719/0001-08, com sede na Rua Arthur Magalhães, s/n, Centro, no Município de Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2020
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 01 - ALIMENTICIOS 1
ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO
AÇÚCAR - tipo “Confeiteiro”, refinado amorfo de primeira qualidade.
Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce,
com teor de sacarose mínimo de 99%P/P e umidade máxima de 0,3%P/P,
sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros
hermeticamente fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.
AÇUCAR - Tipo cristal, branco, de primeira qualidade, origem vegetal,
contendo no mínimo 99,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais
e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.
Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.

UND

QUANT

MARCA

VALOR
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R$ 3,42

R$

KG
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ARROZ BRANCO - Tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de
grãos inteiros, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais
ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação,
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
ARROZ INTEGRAL - Parbolizado integral, classe longo fino - tipo 1, isento
de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais.
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 1 - Classe longo fino, tipo 1, isento de
matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais.
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
AVEIA EM FLOCOS - grãos de aveia laminados, rico em fibra alimentar,
fonte de ferro, magnésio, zinco, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6 e
vitamina D, com cor, aroma e sabor característicos, sem quaisquer
adulterações ou contaminações, na embalagem deverá constar os
ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, validade, e número
do lote. Unidade de 250g (caixa ou sachê).
BISCOITO DE SAL INTEGRAL - Tipo Cream cracker, acondicionados em
pacotes impermeáveis de 400g. Deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
CAFÉ EM PÓ - Torrado e moído, isenta de matéria terrosa, de parasitas,
de detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 250g de
peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade
do produto e selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da
Indústria do Café – ABIC; validade 90 dias após o Empacotamento. Seguir
Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
CEREAL INFANTIL - diversos sabores: Arroz, Milho, Arroz e Aveia,
Multicereais. Embalagem Pacote de 230 g. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida
com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a,
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante
vanilina. contém glúten. contém traços de leite. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de
tomate por processo tecnológico, preparado com tomate, açúcar e sal,
sem conservadores. Embalagem sache 340 gramas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
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unidade requisitante.
FARINHA DE MANDIOCA - Com as seguintes características: seca,
bijuzada, branca, ligeiramente torrada, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica
atóxica, capacidade de 1 kg. Validade mínima de 07 meses contados a
partir do recebimento do produto; demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO - Especial com fermento, embalada em
sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto. Não pode estar úmida, fermentada, nem
rançosa. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 70
(setenta) dias a partir da data de entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Pacote 01 kg.
FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO - Especial sem fermento, embalada em
sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto. Não pode estar úmida, fermentada, nem
rançosa. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 70
(setenta) dias a partir da data de entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Pacote 01 kg.
FEIJÃO CARIOCA - Tipo 1, classe carioquinha, isento de matéria terrosa,
de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos,
brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados e carunchados que
prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de última safra.
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
FEIJÃO FRADINHO - Feijão fradinho, isento de matéria terrosa, de
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos,
brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados e carunchados que
prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de última safra.
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
FLOCAO DE MILHO - Farinha de milho flocada enriquecida com ferro e
ácido fólico, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas
e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos transparentes e atóxicos,
tampos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de
05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
FUBÁ DE MILHO - natural, 100% Milho, isentos de mofo ou impurezas,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, pacote de 1kg, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
MACARRÃO ESPAGUETE - Submetido a processo de secagem,
condicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
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unidade requisitante.
MACARRÃO INTEGRAL - Tipo espaguete, submetido a processo de
secagem, acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade
do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
MACARRÃO PARA SOPA - com sêmola e ovos, tipo “ave maria”.
Apresentação em embalagens de 500g, que devem apresentar
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e
atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Tipo parafuso, submetido a processo de
secagem, acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade
do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
MANTEIGA SEM SAL - Embalagem 500g de primeira qualidade, obtida do
creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com teor
mínimo de 80% de lipídeos, embalagens retangulares com dados de
identificação, data de fabricação e validade, lote, registro do Ministério
da Agricultura SIF/ DIPOA. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
MARGARINA - Produto industrializado contendo 60% de lipídeos, a base
de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em pó
reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga
idêntico ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, embalado em
potes plásticos, fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção
oficial. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade
do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem: 500
gramas cada.
MILHO DE MUNGUNZÁ - tipo 1, embalagem de 500g, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de
detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. Prazo
de validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega do produto.
MILHO PARA PIPOCA - tipo 1, embalagem de 500g, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de
detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. Prazo
de validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega do produto.
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO – contendo açúcar, vitaminas (a e
c), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante para o
preparo de mingau, tipo cremogema ou similiar. Embalagem com 500g. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
OLEO DE SOJA - Tipo 1, refinado, puro, comestível, rico em vitamina E,
preparado a partir de grãos de soja sãos e limpos. Aspecto: liquido
uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; odor e sabor: característico.
Embalagem garrafa plástica de 900 ml, acondicionado em caixas lacradas,
limpas, secas, não violada, resistente, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega
não deverá exceder 50% do prazo de validade. Embalagem: 900 ml cada.

PCT

800

VILMA

R$ 3,42

R$

PCT

3000

VILMA

R$ 3,42

R$ 10.260,60

PCT

10.000

VILMA

R$ 3,04

R$ 30.380,00

UN

150

DAVACA

R$ 13,72

R$

UND

3000

DELINE

R$ 3,62

R$ 10.848,60

UND

4.000

GAMELEIRA

R$ 1,52

R$

6.076,00

PCT

1000

GAMELEIRA

R$ 1,95

R$

1.950,20

UND

1000

MAISENA

R$ 2,55

R$

2.548,00

UND

5000

SOYA

R$ 4,89

R$ 24.451,00

1000

COOPERATIV
A DO SUL

R$ 6,08

R$

OVOS DE GALINHA - Classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave
galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou DUZIA
sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada. Proveniente
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de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do
Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem AnimalRISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA

29

30

PRESUNTO COZIDO - sem capa de gordura, de primeira qualidade. A
embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da
portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de
produtos de origem animal. Validade mínima de 120 dias a partir da data
de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.
QUEIJO - tipo mussarela, de 1ª qualidade, com ingredientes leite,
conservação 0 a10°C. Produto próprio para o consumo humano e em
conformidade com a legislação sanitária em vigor. Apresentação em
barra, acondicionada em embalagem plástica apropriada, transparente,
limpa, resistente e inviolável. A embalagem original deverá ser a vácuo e
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade
de produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA,
carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações técnicas da
ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a partir da data
de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.
VALOR GLOBAL

KG

100

SADIA

R$ 21,56

R$

2.156,00

KG

100

SADIA

R$ 29,39

R$

2.939,02

R$ 390.778,92

LOTE 04 – ESPECIAIS
ITEM
1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

ESPECIFICAÇÃO
ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL LIGHT - não contém açúcar, glúten e
nem lactose. embalagem de 210g.
AMIDO DE MILHO SEM GLÚTEN- Farinha feita de milho, não contem
glúten. Embalagem de 300 gm.
BISCOITO DOCE SEM LACTOSE- Biscoito Maizena tradicional sem lactose.
Embalado em pacotes de 400g
BISCOITO TIPO MARIA SEM GLÚTEN - Livre de trigo; sem gordura vegetal
hidrogenada; Apenas 33 calorias por biscoito; 3 pacotes individuais na
embalagem com 400 gm; Ideal para receitas; Sem conservantes.
FUBÁ DE MILHO SEM GLÚTEN- Fubá de Milho Sem Glúten Não
Transgênico. Embalado em pacotes de 500g.
LEITE EM PÓ DE SOJA- Leite de soja elaborado com grãos de soja
especialmente selecionados. É um produto natural, enriquecido com as
principais vitaminas e sais minerais. Sem glúten; - sem lactose; Embalado
em pacotes de 200g.
MACARRÃO PARAFUSO ZERO GLÚTEN - Macarrão sem glúten. Embalado
em pacotes com 500g, é livre de glúten e possui 0% de gordura trans.
PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE- Produto com validade
média de 3 meses, sem glúten, sem trigo, sem lactose, sem adição de
leite, sem adição de ovos, sem conservantes. Conteúdo da embalagem
com 200g.
PROTEÍNA DE SOJA TEXTUARIZADA - soja não transgênica; sem corantes
ou conservantes artificiais; sem açúcar; fonte de ferro e cálcio; Vegano;
vegetariano; sem glúten; sem lactose; Embalagem 400 gramas cada.
TAPIOCA DE GOMA - Polvilho doce, fécula ou amido) hidratado e
peneirado. Pacotes de 500g.
VALOR GLOBAL

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UND

250

GOLD

R$ 58,50

R$ 14.625,00

UND

250

AMINNA

R$ 12,56

R$

3.138,75

UND

250

TRIBOS

R$ 18,00

R$

4.500,00

UND

250

SCHAR

R$ 19,80

R$

4.950,00

UND

250

MANO
VELHO

R$

9,90

R$

2.475,00

UND

400

ADES

R$

1,62

R$

648,00

UND

250

DIVELLA

R$ 13,50

R$

3.375,00

PCT

250

AMINNA

R$

9,90

R$

2.475,00

UND

150

PRO WHEY

R$ 10,80

R$

1.620,00

PCT

250

DA
TERRINHA

R$

R$

1.462,50

5,85

R$ 39.269,25

Iramaia - BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 12/2020, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 13/2020, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando futuras aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao
atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta
vencedora dos LOTE 02, 05 e 07.
DETENTOR DA ATA: COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ de nº 08.101.189/0001-10, com sede na Rua Fernando Ramos, nº 03, Centro, no Município de Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2020
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 02 - ALIMENTICIOS 2
ITEM

1

2

3

4

ESPECIFICAÇÃO
AÇAFRÃO - embalagem de 1 kg, Condimento, apresentação industrial,
matéria-prima açafrão, aspecto físico pó, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie. A embalagem deve
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde, e atender as especificações técnicas
dos órgãos de vigilância sanitária. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
ACHOCOLATADO EM PÓ - Solúvel, obtido de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas
de semente de cacau e outros detritos vegetais, admitindo teor de
umidade máxima de 3%. Aspecto: obtido pela mistura do cacau em pó
solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, extra, constituído
de pó fino e homogêneo, isento de soja ou farinha, cor próprio do
tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Embalagem: pacote de
filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente,
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 400g. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante
ACHOCOLATADO EM PÓ ZERO AÇÚCAR - deve ser elaborado com cacau
em pó, enriquecido com vitaminas, 0% de gorduras trans, próprio para o
consumo de pessoas com restrição na ingestão de açúcar tal como
diabéticos, deve ser adoçado com os edulcorantes sucralose e
acessulfame-K. Na embalagem deve conter todos os dizeres obrigatórios.
Embalagem de 360g. Marca de referência: Linea Sucralose
Achocolatado.
ACHOCOLATADO LÍQUIDO - pronto pra beber, com Actigen E, composto
de leite reconstituído. Embalagens Tetra Pack individuais de 200 ml,

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

KG

300

MANANCIAL

R$ 7,24

R$ 2.172,00

PCT

10000

APTI

R$ 2,85

R$ 28.500,00

PCT

150

LINEA

R$ 26,00

R$ 3.900,00

UND

1400

TODDYNHO

R$ 1,88

R$ 2.632,00
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

reembaladas em caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e
atender
as
exigências
do
ministério
da
agricultura
e DIPOA e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos
de origem animal. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir data de
entrega, unidade requisitante
ADOÇANTE - À base de sacarina sódica, e cloridrato de sódio, frasco
contendo 200 ml. Produto contendo embalagem com dados de
identificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade
AMEIXA - Em calda, embalagem contendo 200g. Produto contendo
embalagem com dados de identificação data de fabricação e prazo de
validade. O produto deve ser registrado no mistério da agricultura e/ou
mistério da saúde.
AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ EM PÓ - Produto amiláceo,
extraído do milho e do arroz, fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas isentas de matéria terrosa e parasitas, não podendo apresentar-se
úmido, fermentado ou rançoso. Aspecto: pó fino, cor amarela, o odor e
sabor próprio. Embalagem – Caixa de 500g.
AMIDO DE MILHO EM PÓ - Produto amiláceo, tipo “maisena”, extraído do
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de
matéria terrosa e parasitas, não podendo apresentar-se úmido,
fermentado ou rançoso. Aspecto: pó fino, cor branca, o odor e sabor
próprio. Embalagem – Caixa de 500g.
AZEITE OLIVA LATA - Extra virgem com 0,7% de acidez máxima, frasco
contendo 500 ml, com informações nutricionais no rotulo. Produto
contendo embalagem com dados de identificação, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
BALAS RECHEADAS - Bala com cobertura de Caramelo e recheio de
diversos Sabores. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade
do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
O
produto
deverá
apresentar
validade
mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Embalagem: pacote contendo 600 gramas, aproximadamente 110
unidades por pacote.
BISCOITO DOCE – Tipo Maisena/Maria, acondicionados em pacotes
impermeáveis de 400g, contendo 3 pacotes individuais. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
BISCOITO PALITO - Embalagem com 350 gr, deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 03
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante
BISCOITO ROSQUINHA – Embalagem de 400gr, deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante
BOLACHA SALGADA – Bolacha tipo cream crack, embalagem de 400 gr
contendo 3 pacotes individuais, deverá conter no rótulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom bola com recheio à base de
castanha de caju, envolvido por uma camada de biscoito waffer e coberto
com uma camada de chocolate ao leite. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Embalagem: Pacote contém 950 gramas,
aproximadamente 50 unidades por pacote.
CALDO DE GALINHA - para culinária - pacotes contendo 24 unidades de 19
g cada. A embalagem deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade
do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a

UND

200

ZERO KAL

R$ 2,90

R$ 580,00

LT

100

OLE

R$ 4,34

R$ 434,00

UND

100

URBANO

R$ 7,96

R$ 796,00

UND

500

MAIS CERTA

R$ 4,34

R$ 2.170,00

LT

100

ANDORINHA

R$ 6,51

R$ 651,00

PCT

30

ARCOR

R$ 17,30

R$ 519,00

PCT

11000

PETYAN

R$ 3,60

R$ 39.600,00

KG

5000

BORGES

R$ 9,15

R$ 45.750,00

PCT

3000

PETYAN

R$ 3,18

R$ 9.540,00

PCT

12000

PETYAN

R$ 3,33

R$ 39.960,00

PCT

50

SONHO DE
VALSA

R$ 24,13

R$ 1.206,50

PCT

400

MAGGI

R$ 7,24

R$ 2.896,00
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17

18

19

20

21

22

23

24

partir da data de entrega na unidade requisitante
CANELA EM PÓ – Embalagem em pacotes com 50gr, condimento,
apresentação moída, matéria-prima canela, aspecto físico pó, aplicação
alimentação, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais
estranhos a sua espécie. A embalagem deve conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos órgãos
de vigilância sanitária. O produto deverá apresentar validade mínima de
06
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
CATCHUP - composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e
outras substâncias permitidas, admitindo no minimo 35% de resíduos
secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de
conservação, acondicionado em embalagem tetrapak com 200g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e
INMETRO. Embalagem com 200g. Prazo de validade mínimo de 6 meses a
partir data de entrega.
CHOCOLATE GRANULADO - feito de cacau, em embalagens de 200g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação
vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
COCO RALADO - Desiratado, parcialmente desengordurado, sem adição
de açúcar. Produto obtido do fruto do coqueiro por processo tecnológico
adequado, a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa e parasita, não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou
rançoso.
Aspecto:
granulométrico
uniforme;
cor: branco; odor e sabor: próprio. Embalagem: saco de polipropileno
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo
de 100g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem,
quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Agricultura. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Emabalagem com 100 gramas.
COLORAU – Embalagem de 1 kg, condimento, tipo corante natural para
alimentos, matéria-prima urucum, em pó fino, homogêneo, obtido de
frutos maduros de espécies genuínos, grãos sadios, limpos, dessecados e
moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie. A embalagem deve
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
COMINHO – Embalagem de 1 kg, condimento, apresentação industrial,
matériaprima cominho, aspecto físico pó, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie. A embalagem deve
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde, e atender as especificações técnicas
dos órgãos de vigilância sanitária. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante
CORANTE LÍQUIDO – Confeitaria – Diversas Cores, embalagem de 10 ml,
produzido a base de corantes orgânicos, com aplicação em todo e
qualquer alimento doce ou salgado para efeito de tingimento completo
ou decorativo, isento de materiais estranhos a sua espécie. A embalagem
deve conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária. Prazo de
validade mínimo de 06 meses a partir data de entrega, unidade
requisitante
CRAVO DA ÍNDIA - Embalagem de 1 kg, Condimento, apresentação
industrial, matéria-prima cravo da Índia, condimento industrial, com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie. A
embalagem deve conter externamente os dados de identificação,

PCT

1000

MANANCIAL

R$ 1,45

R$ 1.450,00

UND

500

DA FRUA

R$ 1,45

R$ 725,00

UND

70

DORI

R$ 5,50

R$ 385,00

UND

400

COPRA

R$ 2,90

R$ 1.160,00

KG

400

MANACIAL

R$ 9,65

R$ 3.860,00

KG

400

MANANCIAL

R$ 9,65

R$ 3.860,00

UND

20

MIX

R$ 2,17

R$ 43,40

KG

55

MANACIAL

R$ 41,50

R$ 2.282,50
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, e atender
as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante
CREME DE LEITE – Embalagem com 200g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade peso liquido. O produto
deve ter registro no ministério de agricultura e /ou mistério da saúde.
DOCE DE GOIABA – Embalagem de 600g, goiabada em massa ou pasta
homogênea e de consistência que possibilite o corte. Obtido das partes
comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo pectina,
ajustador de pH. Isento de sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Prazo de validade de no mínimo 06 meses a
partir da entrega do produto.
ERVILHA - Em conserva, em grãos pré-cozido, inteiros, com aspectos, cor,
cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais, acondicionados em lata resistente. A
embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 (seis) meses,
embalagem sachê com 200g.
FARINHA LACTEA - Embalagem Sache 230g. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral,
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém Glúten. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
FERMENTO BIOLÓGICO – Embalagem de 100g, granulado de cor bege a
bege claro, produto deve se apresentar em bom estado de conservação,
com ausência de qualquer característica que não seja inerente ao
produto. Embalagens íntegras e livres de sujidades. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e selo
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Embalagem de 100g – produto deve se
apresentar em bom estado de conservação, com ausência de qualquer
característica que não seja inerente ao produto. Embalagens íntegras e
livres de sujidades. Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da
entrega do produto
GELATINA - Diversos sabores, embalagem de 45g. Produto contendo
embalagem com dados de identificação data de fabricação, marca do
fabricante e prazo de validade. O produto deverá apr esentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
LEITE CONDENSADO – Embalagem com 395g - com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso liquido. O
produto deve ter registro no ministério de agricultura e /ou mistério da
saúde. Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega do
produto.
LEITE DE COCO - Embalagem de 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade peso liquido. O produto
deve ter registro no ministério de agricultura e /ou mistério da saúde.
Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega do produto
LEITE DESNATADO TIPO 1 - Embalagem tetra Pack com no mínimo 01
litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
validade e capacidade. O produto deve ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde. Em CX C/12 UN.
LEITE EM PÓ – Embalagem: lata de 400gr - Formula infantil de
seguimento com ferro para lactantes apartir do sexto mês. Informações
do produto: lactose, leite desnatado, concentrado protéico de soro de
leite, oleina de palma, óleo de canela, óleo de palmiste, óleo de milho,
sais minerais, cálcio, sulfato ferroso, zinco, cobre, iodeto de potássio,
lactina de sojas e vitaminas C, E, A, B6, B1, B2, D, acido fólico,
vitamina k, biotina, Vitamina B12. Com probióticos, lactobacilos e bifidus.
DHA, NÃO CONTEM GLUTEM.
LEITE EM PÓ INTEGRAL - Produto obtido por desidratação do leite de vaca
integral e apto para a alimentação humana mediante processos
tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de matéria-prima
selecionada, isento de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais
e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem adição de
soro de leite. Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branco amarelado;
com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor: agradável, não
rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem: pacote de filme de
poliéster metalizado com polietileno, resistente, hermeticamente lacrado,

UND

200

ITALAC

R$ 2,75

R$ 550,00

UND

400

XAVANTE

R$ 3,62

R$ 1.448,00

UND

500

DA FRUA

R$ 1,59

R$ 795,00

UND

500

NUTRIBOM

R$ 3,33

R$ 1.665,00

UND

150

DONA
BENTA

R$ 3,62

R$ 543,00

UND

150

DONA
BENTA

R$ 3,62

R$ 543,00

UND

300

APTI

R$ 1,45

R$ 435,00

UND

200

ITALAC

R$ 4,20

R$ 840,00

UND

3000

EXTRA BOM

R$ 2,17

R$ 6.510,00

CX

50

BETANIA

R$ 62,73

R$ 3.136,50

LT

100

DANONE

R$ 13,75

R$ 1.375,00

KG

4500

BIG LEITE

R$ 26,00

R$ 117.000,00
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contendo peso líquido de 1KG. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega
não deverá exceder 50% do prazo de validade
LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - Leite em pó integral, FÓRMULA SEM
LACTOSE - Lata/Pacote 400G, nutricionalmente completa, para crianças
com intolerância à lactose, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido com registro no Ministério da
agricultura e/ou Ministério da saúde
LEITE PASTEURIZADO 1 LTS - embalagem contendo 01 litro, resistente
com data de empacotamento, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, validade e capacidade, isento de matéria terrosa, de
parasitas, de detritos animais ou vegetais. O produto deve ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.
LOURO - Condimento, apresentação natural, matéria prima louro, aspecto
físico folha seca, aplicação culinária em geral, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie A embalagem deve
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária.
MAIONESE - tipo tradicional - composto a base de ovos pasteurizados, sal,
açúcar e outras substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de
preparo em perfeito estado de conservação. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e
atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagens,
tipo saché de 200g. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.
MILHO VERDE - Em conserva, em grãos pré-cozido, inteiros, com
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em lata
resistente. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 meses.
Embalagem Sachê com 200g.
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO – contendo açúcar, vitaminas (a e
c), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante para o
preparo de mingau, tipo cremogema ou similiar. Embalagem caixa com
500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante
MISTURA PARA BOLO - Vários sabores. Embalagem com 450 gramas do
produto, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. O produto deve ter registro no
ministério da agricultura e / ou ministério da saúde.
ORÉGANO - Condimento, apresentação natural, matéria-prima orégano,
aspecto físico granulado, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de
materiais estranhos a sua espécie. A embalagem deve conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, quantidade do produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária
PROTEÍNA TEXTURIZADA – composta de soja, flocos, desidratada, tipo
bovina. Pacote com 400 g. A embalagem deverá conter externam ente os
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número
de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em
legislação vigente. Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da
entrega do produto.
QUEIJO RALADO - Tipo parmesão, ingredientes básicos: queijo parmesão
e conservador, características adicionais: produto próprio para o
consumo humano e em conformidade com a legislação sanitária em vigor.
Embalagem 50g.
REFRIGERANTE – Embalagem: garrafa descartável de 2000 ml. Os sabores
devem ser variados (Cola, Laranja, Uva, Guaraná). Não contém glúten,
não alcoólico). Embalagem plástica com dados de identificação, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
SAL – De mesa, iodado. Cloreto de sódio extraído de fontes naturais,
recristalizado com teor mínimo de 98,5 % de cloreto de sódio sobre a
substância seca, adicionado de anti umectante e iodo. Características
sensoriais: aparência: cristais de granulação uniforme, não devendo estar

UND

100

CCGL

R$ 17,37

R$ 1.737,00

UND

500

SOL

R$ 2,17

R$ 1.085,00

UND

100

MANANCIAL

R$ 30,88

R$ 3.088,00

UND

150

ARISCO

R$ 1,45

R$ 217,50

UND

1000

DA FRUA

R$ 1,93

R$ 1.930,00

UND

300

MAIS CERTA

R$ 4,34

R$ 1.302,00

PCT

500

MARATA

R$ 3,62

R$ 1.810,00

KG

10

MANANCIAL

R$ 20,27

R$ 202,70

PCT

6000

PRONTU SOY

R$ 3,76

R$ 22.560,00

UND

400

DA VACA

R$ 2,90

R$ 1.160,00

UND

1500

SCIN

R$ 3,62

R$ 5.430,00

KG

2500

MAX

R$ 0,66

R$ 1.650,00
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50

51

52

53

pegajoso ou empedrado; cor: branca; odor: inodoro; sabor: característico
(salino). Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade
do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
O
produto
deverá
apresentar
validade
mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante
SARDINHA ENLATADA – latas com peso de 165gr, latas sem amasso,
vazamentos e ferrugem, a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número
de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em
legislação vigente. Prazo de validade de no mínimo 06 meses a
partir da entrega do produto.
SUCO – Concentrado, diversos sabores, frasco com 500ml, a embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas dos
órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade de
no mínimo 06 meses a partir da entrega do produto.
SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo sustagem 400g. Leite em pó desnatado
instantâneo, sólidos de xarope de milho, leite em pó integral, fosfato de
magnésio, ascorbato de solido, sulfato ferroso, sulfato de zinco, inozitol,
iodeto de potássio, acetato de DL – alfa tocoferol, niacinamida, sulfato de
magnésio, sulfato cúprico, fitomenodiona, acetato de vitamina A,
pantotenato
e
cálcio,
cianocobalamina,
cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, riboflavina, colecalciferol,
cloreto de cromo, acido fólico, biotina e aromatizante, sem Glúten, com
lactose, sabores diversos.
TEMPERO COMPETO - Em pasta completo sem pimenta, embalagem
300g, composto de sal, preparado de cebola (cebola, sal, acidulante ácido
cítrico, antioxidante metabissulfito de sódio), cebolinha, salsa, preparado
de alho (alho, sal, acidulante ácido cítrico, antioxidante metabissulfito de
sódio, sequestrante EDTA cálcio dissódico), manjericão, realçador de
sabor
glutamato
de
sódio,
aromatizante.
com
cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie.
A embalagem deve conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir data de entrega, unidade
requisitante.
VINAGRE - Composição: acético de álcool e água, acidez volátil 4,0%.
Garrafa de 750 ml em embalagem plástica resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto
e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
VALOR GLOBAL

UND

2000

GOMES DA
COSTA

R$ 6,51

R$ 13.020,00

UND

5000

IMPERIAL

R$ 3,38

R$ 16.900,00

UND

100

SUSTAGEM

R$ 20,27

R$ 2.027,00

UND

150

DA BAHIA

R$ 1,74

R$ 261,00

UND

400

MARATA

R$ 1,74

R$ 696,00

R$ 404.989,10

LOTE 05 - PÃES
ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO
PÃO DE HOT DOG - Fabricado no dia do consumo, com no mínimo 50g.
Fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa e parasitos; e em perfeito estado de conservação. De acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA.
PÃO DE LEITE - Fabricado no dia do consumo, com no mínimo 50g.
fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa e parasitos; e em perfeito estado de conservação. De acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA
PÃO FRANCÊS - Fabricado no dia do consumo, com no mínimo 50g,
fabricado no dia do consumo com matéria prima de primeira qualidade.
Isentos de matéria terrosa, parasitos, e em perfeito estado de
conservação, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA
VALOR GLOBAL

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UND

10000

P DO
GORDO

R$ 0,33

R$ 3.300,00

UND

45000

P DO
GORDO

R$ 0,33

R$ 14.850,00

UND

45000

P DO
GORDO

R$ 0,33

R$ 14.850,00
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LOTE 7 – HORTIFRUTIGRANJEIROS
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ESPECIFICAÇÃO
ABACAXI – De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
ABOBORA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
ABROBRINHA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
AIPIM - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
ALFACE - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
ALHO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
ANDÚ - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
BANANA DA PRATA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
BANANA DA TERRA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
BATATA DOCE - 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,
parasitas e larvas de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
BATATINHA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
BETERRABA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
BROCOLIS - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
CAMOMILA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
CEBOLA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
CENOURA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
CHEIRO VERDE - Primeira em molhos com 200g cada, apresentando grau
de evolução do tamanho, aroma cor própria. Com ausência de sujidades

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

KG

100

INATURA

R$ 5,64

R$ 564,00

KG

300

INATURA

R$ 4,23

R$ 1.269,00

KG

120

INATURA

R$ 5,64

R$ 676,80

KG

100

INATURA

R$ 7,52

R$ 752,00

ML

480

INATURA

R$ 4,23

R$ 2.030,40

KG

100

INATURA

R$ 31,02

R$ 3.102,00

KG

250

INATURA

R$ 4,70

R$ 1.175,00

DZ

350

INATURA

R$ 4,23

R$ 1.480,50

DZ

200

INATURA

R$ 16,92

R$ 3.384,00

KG

200

INATURA

R$ 4,70

R$ 940,00

KG

1000

INATURA

R$ 6,00

R$ 6.000,00

KG

200

INATURA

R$ 7,52

R$ 1.504,00

KG

300

INATURA

R$ 13,00

R$ 3.900,00

KG

60

INATURA

R$ 23,50

R$ 1.410,00

KG

1000

INATURA

R$ 7,05

R$ 7.050,00

KG

500

INATURA

R$ 4,70

R$ 2.350,00

ML

200

INATURA

R$ 2,82

R$ 564,00
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parasitas e larvas de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

CHUCHU - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
COCO SECO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
COUVE - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
COUVE FLOR - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
ERVA DOCE - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
GOIABA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
LARANJA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
LIMAO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
MAÇÃ - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
MAMÃO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
MANGA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
MARACUJA - de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
MAXIXE - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
MELANCIA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
MELÃO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
PEPINO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
PÊRA - de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA,
PIMENTÃO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe

KG

1200

INATURA

R$ 3,76

R$ 4.512,00

UND

100

INATURA

R$ 4,70

R$ 470,00

KG

200

INATURA

R$ 17,86

R$ 3.572,00

KG

200

INATURA

R$ 17,86

R$ 3.572,00

KG

60

INATURA

R$ 20,68

R$ 1.240,80

KG

200

INATURA

R$ 7,99

R$ 1.598,00

KG

250

INATURA

R$ 2,35

R$ 587,50

DZ

200

INATURA

R$ 3,76

R$ 752,00

KG

3500

INATURA

R$ 8,20

R$ 28.700,00

KG

900

INATURA

R$ 3,76

R$ 3.384,00

KG

720

INATURA

R$ 8,46

R$ 6.091,20

KG

300

INATURA

R$ 7,52

R$ 2.256,00

KG

150

INATURA

R$ 1,88

R$ 282,00

KG

300

INATURA

R$ 1,88

R$ 564,00

KG

240

INATURA

R$ 2,35

R$ 564,00

KG

400

INATURA

R$ 1,88

R$ 752,00

KG

200

INATURA

R$ 17,86

R$ 3.572,00

KG

1200

INATURA

R$ 8,46

R$ 10.152,00
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36

37

38

39

40

41

42

43

permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
QUIABO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
REPOLHO - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
TAPIOCA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
TEMPERO VERDE - De primeira, apresentando grau de manutenção tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
TOMATE - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA
UVA - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
UVA PASSAS - Preta, sem semente, embalagem plástica, com valores
nutricionais, descritos na embalagem, contendo marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, embalagem com peso líquido de
500g.
VARGEM - De primeira, apresentando grau de manutenção tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA.
VALOR GLOBAL

KG

150

INATURA

R$ 4,70

R$ 705,00

KG

200

INATURA

R$ 4,70

R$ 940,00

KG

340

INATURA

R$ 14,10

R$ 4.794,00

KG

600

INATURA

R$ 2,82

R$ 1.692,00

KG

1000

INATURA

R$ 7,00

R$ 7.000,00

KG

300

INATURA

R$ 10,34

R$ 3.102,00

UND

100

INATURA

R$ 5,64

R$ 564,00

KG

200

INATURA

R$ 4,20

R$ 840,00
R$ 130.410,20

Iramaia - BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 13/2020, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 13/2020, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando futuras aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao
atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta
vencedora do LOTE 03.
DETENTOR DA ATA: FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita
no CNPJ de nº 26.975.713/0001-64, com sede na Rua Gerônimo de Queiroz, nº 98, Centro, no Município de Iramaia BA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2020
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 03 – FRIOS DIVERSOS
ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO
IOGURTE - Embalagem de 120ml - bebida láctea, com polpa de fruta, em
sabores diversos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações
técnicas da ANVISA e Inmetro. Embalagem de 120ml. Prazo de validade
de no mínimo 45 dias a partir da entrega do produto.
IOGURTE - Embalagem de 1000ml - bebida láctea, com polpa de fruta,
em sabores diversos. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade, quantidade de produto e atender as especificações
técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade de no mínimo 45 dias a
partir da entrega do produto.
POLPA DE FRUTAS – Polpa de frutas de diversos sabores, com Barra de 1
kg. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
VALOR GLOBAL

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UND

25.500

UNIÃO

R$ 0,99

R$ 25.245,00

UND

15.000

VALE VERDE

R$ 3,95

R$ 59.250,00

KG

8.000

CAÇAROLA

R$ 5,81

R$ 46.480,00

R$ 130.975,00

Iramaia - BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 14/2020, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 13/2020, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando futuras aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao
atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta
vencedora do LOTE 06.
DETENTOR DA ATA: R.B ALVES - ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ de nº 28.173.471/0001-10,
com sede na Rua Santa Helena, nº 73, Centro, no Município de Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 01 de junho de 2020
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 06 - CARNES
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

CARNE BOVINA – ACEM - produto de boa qualidade, armazenada em
embalagem resistente e adequada, especificando o peso com o registro
oficial de acordo com o Ministério da Agricultura. marca/procedência.

KG

2000

FRIBOI

R$ 18,00

R$ 36.000,00

2

CARNE BOVINA _ MUSCULO - produto de boa qualidade, armazenada em
embalagem resistente e adequada, especificando o peso com o registro
oficial de acordo com o Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. marca/procedência.

KG

3500

FRIBOI

R$ 18,00

R$ 63.000,00

3

CARNE DE CHARQUE – Carne seca, produto de boa qualidade,
armazenada em embalagem resistente e adequada, especificando o peso
com o registro oficial de acordo com o Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. marca/procedência.

KG

5.000

MARBA

R$ 29,10

R$ 145.500,00

4

CARNE MOIDA - embalagem com 500g, produto de boa qualidade,
armazenada em embalagem resistente e adequada, especificando o peso
com o registro oficial de acordo com o Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. marca/procedência.

KG

700

FRIBOI

R$ 8,00

R$ 5.600,00

5

COXA E SOBRECOXA - Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
peso liquido. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

KG

2000

DA GENTE

R$ 8,30

R$ 16.600,00

6

FRANGO CONGELADO – Frango inteiro congelado, embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e carimbos oficiais de
acordo com o Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
marca/procedência.

KG

8.000

DA GENTE

R$ 7,55

R$ 60.400,00
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7

LINGUIÇA CALABRESA – Produto refrigerado, não apimentado, de boa
qualidade, armazenada em embalagem resistente e adequada,
especificando o peso e o tipo com o registro oficial de acordo com o
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. marca/procedência.

KG

1100

ALERGA

R$ 15,00

R$ 16.500,00

8

PEITO DE FRANGO - Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido.
O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.

KG

2000

DA GENTE

R$ 10,00

R$ 20.000,00

9

PEITO DE FRANGO - Embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. O
produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde, marca/procedência.

KG

3.000

DA GENTE

R$ 10,00

R$ 30.000,00

10

PEIXE FRESCO CONGELADO – sem vísceras, cortado em posta,
embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso liquido. O produto deve ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

KG

200

SULPESCA

R$ 16,00

R$ 3.200,00

11

SALSICHA - hot dog, composta de carne de frango, fresca, c/ condimentos
triturados, misturados e cozidos, acondicionada em acondicionados em
sistema cry-o-vac, pesando aproximadamente 50g por unidade,
temperatura conservação 10°C, prazo de validade 120 dias.

KG

400

REZENDE

R$ 8,00

R$ 3.200,00

VALOR GLOBAL

R$ 400.000,00

Iramaia - BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de IRAMAIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições:
Reconhece e RATIFICA a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO no presente
processo, em consonância com o parecer formulado pela Assessoria Jurídica, nos
termos do disposto no Art. 24, incisos II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
com instalação, higienização e recarga de gás em aparelhos de ar condicionado em
diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, conforme
condições e preços apresentados na proposta, HOMOLOGANDO o procedimento e
ADJUDICANDO a empresa Nildo Rocha Ribeiro 63689367549, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.322.935/0001-61, com Sede na Rua Castro
Alves, 298, Maracás – BA, neste ato representado pelo senhor Nildo Rocha Ribeiro,
portador do CPF nº 636.893.675-49, no valor global de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N4SQ3NVYUA94FPI2REZPPW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Julho de 2020
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Iramaia

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
contratação direta por emergência, em consonância com o parecer formulado pela
Assessoria Jurídica, nos termos do disposto no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, para a contratação de empresa especializada
para fornecimento de termômetros digitais Infravermelho, para subsidiar as ações e
medidas de controle e prevenção do novo corona vírus (covid-19), conforme condições
e

preços

apresentados

na

proposta,

HOMOLOGANDO

o

procedimento

e

ADJUDICANDO a empresa SB Comercio de Material Hospitalar LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ n° 33.679.800/0001-30, com sede na Avenida
Crescêncio Silveira, nº 176, Centro, Município de Vitoria da Conquista - BA, no valor
global de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais).

Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
contratação direta por emergência, em consonância com o parecer formulado pela
Assessoria Jurídica, nos termos do disposto no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, para a locação de toldos tipo quiosque
destinados as barreiras sanitárias para subsidiar as ações e medidas de controle e
prevenção do novo corona vírus (covid-19), conforme condições e preços apresentados
na proposta., HOMOLOGANDO o procedimento e ADJUDICANDO a empresa ME
LEVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ n° 07.300.794/0001-58, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 104B, Centro,
Município de Maracás - BA, neste ato representada pelo senhor Lusival Oliveira dos
Santos, inscrito no CPF de nº 425.064.175-91, no valor global estimado de R$
15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais), pelo prazo de 03 (três) meses.
Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N4SQ3NVYUA94FPI2REZPPW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Julho de 2020
24 - Ano - Nº 1740

Iramaia

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de IRAMAIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições:
Reconhece e RATIFICA a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO no presente
processo, em consonância com o parecer formulado pela Assessoria Jurídica, nos
termos do disposto no Art. 24, incisos II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores para a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de
serviço na confecção de carimbos automáticos, destinados às diversas Secretarias e
órgãos Municipais, conforme condições e preços apresentados na proposta,
HOMOLOGANDO o procedimento e ADJUDICANDO a empresa Alfa Designer Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.997.593/0001-54, com
Sede na Rua Conego Paulo Bento ,36, Maracás – BA, neste ato representada pela
senhor Alan Carlos Santana Soglia, portador do CPF nº 041.802.035-37, no valor
global estimado em R$ 3.002,00 (três mil e dois reais).

Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
inexigibilidade de licitação no presente processo, em consonância com o despacho
formulado pela Comissão Permanente de Licitação, visto manifestação no parecer
jurídico, nos termos do disposto no Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores, HOMOLOGANDO o procedimento e, em consequência,
fica determinada a celebração de contrato com a empresa Network Consultoria &
Assessoria em Gestão Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 23.921.255/0001-92, com sede na Avenida Princesa Isabel, nº 395, São
Caetano, Itabuna - Bahia, neste ato representado pelo Sr. José Augusto Ribeiro
Cruz, inscrito no CPF nº 464.636.665-72, para a prestação de serviços técnicos
especializados em Cadastro Fiscal do Parque Municipal de telecomunicações e
Recuperação Tributaria devidas pelas Empresas de telefonia, conforme processo
administrativo e orçamento em anexo, no valor global estimado de R$ 120.050,00
(cento e vinte mil e cinquenta reais).

Notifique-se a empresa para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 2020.

ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS
Prefeito Municipal
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1/1

RESUMO DE LICITAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020
O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, publica o presente resumo de contratos para a devida
produção de direito.
CONTRATO Nº

CONTRATADO (A)

CNPJ/CPF

71/2020

Ricardo Souza Silva

28.243.279/0001-53

72/2020

Nildo Rocha Ribeiro
63689367549

15.322.935/0001-61

73/2020

SB Comercio de
Material Hospitalar
LTDA

33.679.800/0001-30

74/2020

ME Leva Produções
Artísticas LTDA

07.300.794/0001-58

75/2020

Alfa Designer LTDA

13.997.593/0001-54

76/2020

Network Consultoria &
Assessoria em Gestão
Ltda -ME

23.921.255/0001-92

MODALIDADE
OBJETO
DE LICITAÇÃO
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
confecção de Fardamentos, Camisetas, Bonés, Mochilas, Aventais, Lençóis, CARTA CONVITE
Fronhas e correlatos, em atendimento às diversas Secretarias e Órgãos
Nº 03/2020
Municipais, conforme condições e preços apresentados na proposta.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com
DISPENSA DE
instalação, higienização e recarga de gás em aparelhos de ar condicionado
LICITAÇÃO
em diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA,
Nº 36/2020
conforme condições e preços apresentados na proposta.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de termômetros
DISPENSA DE
digitais Infravermelho, para subsidiar as ações e medidas de controle e
LICITAÇÃO
prevenção do novo corona vírus (covid-19), conforme condições e preços
Nº 37/2020
apresentados na proposta.
Locação de toldos tipo quiosque destinados as barreiras sanitárias, para
DISPENSA DE
subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo corona vírus
LICITAÇÃO
(covid-19), conforme condições e preços apresentados na proposta.
Nº 38/2020
Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços na
DISPENSA DE
LICITAÇÃO
confecção de carimbos automáticos, destinados às diversas Secretarias e
Órgãos Municipais, tudo conforme proposta apresentada.
Nº 39/2020
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos
INEXIGIBILIDADE
especializados em Cadastro Fiscal do Parque Municipal de telecomunicações
DE LICITAÇÃO
e Recuperação Tributaria devidas pelas Empresas de telefonia, conforme
Nº 09/2020
processo administrativo e orçamento em anexo

PERÍODO

VALOR

01/06/2020
A
31/12/2020

R$ 138.250,00
GLOBAL
ESTIMADO

01/06/2020
A
31/08/2020

R$ 8.000,00
GLOBAL
ESTIMADO

02/06/2020
A
30/06/2020

R$ 2.700,00
GLOBAL

03/06/2020
A
31/08/2020
26/06/2020
A
31/12/2020

R$ 15.120,00
GLOBAL
ESTIMADO
R$ 3.002,00
GLOBAL
ESTIMADO

30/06/2020
A
31/12/2020

R$ 120.050,00
GLOBAL
ESTIMADO

Iramaia – BA, 01 de julho de 2020.
Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 71/2020
CARTA CONVITE Nº 03/2020

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
71/2020
CARTA CONVITE Nº
03/2020
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Ricardo Souza Silva, CNPJ nº 28.243.279/0001-53.
OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de confecção de Fardamentos,
Camisetas, Bonés, Mochilas, Aventais, Lençóis, Fronhas e correlatos, em atendimento às diversas
Secretarias e Órgãos Municipais, conforme condições e preços apresentados na proposta.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:
R$ 138.250,00
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de dezembro de 2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO

UNID. ORÇ. PROJ./ATIVID.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

04.04
06.06
07.11
07.11
08.10
08.10
08.10
08.10

2.007
2.013
2.027
2.031
2.036
2.037
2.038
2.043

ELEMENTO
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 72/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2020

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
72/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
36/2020
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Nildo Rocha Ribeiro 63689367549, CNPJ nº 15.322.935/0001-61.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com instalação, higienização e
recarga de gás em aparelhos de ar condicionado em diversas Secretarias, órgãos e setores do
município de Iramaia - BA, conforme condições e preços apresentados na proposta.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de agosto de 2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO

UNID. ORÇ. PROJ./ATIVID.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Saúde

04.04
06.06
07.11
08.10

2.007
2.013
2.031
2.037

ELEMENTO
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 01 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 73/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2020

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
73/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
37/2020
CONTRATANTE:
Fundo Municipal de Saúde, Estado da Bahia
CONTRATADO:
SB Comercio de Material Hospitalar LTDA, CNPJ de nº 33.679.800/0001-30.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de termômetros digitais Infravermelho, para
subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo corona vírus (covid-19), conforme
condições e preços apresentados na proposta.
VALOR GLOBAL:
R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
30 de junho de 2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
Fundo Municipal de Saúde

UNID. ORÇ. PROJ./ATIV.
08.10
2.040

ELEMENTO
33903000

Iramaia – BA, 02 de junho de 2020.

Luzinete Viana dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 74/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2020

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
74/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
38/2020
CONTRATANTE:
Fundo Municipal de Saúde, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Me Leva Produções Artísticas LTDA, CNPJ de nº 07.300.794/0001-58.
OBJETO:
Locação de toldos tipo quiosque destinados as barreiras sanitárias, para subsidiar as ações e medidas
de controle e prevenção do novo corona vírus (covid-19), conforme condições e preços apresentados
na proposta.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:
R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de agosto de 2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
Fundo Municipal de Saúde

UNID. ORÇ. PROJ./ATIV.
08.10
2.040

ELEMENTO
33903000

Iramaia – BA, 02 de junho de 2020.

Luzinete Viana dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 75/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2020

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
75/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
39/2020
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Alfa Designer LTDA, CNPJ nº 13.997.593/0001-54.
OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços na confecção de carimbos
automáticos, destinados às diversas Secretarias e Órgãos Municipais, tudo conforme proposta
apresentada.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:
R$: 3.002,00 (três mil e dois reais)
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de dezembro de 2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO

UNID. ORÇ. PROJ./ATIVID.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Saúde

04.04
06.06
07.11
08.10

2.007
2.013
2.027
2.036

ELEMENTO
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 26 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 76/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2020

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
76/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
09/2020
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Network Consultoria & Assessoria em Gestão Ltda - ME, CNPJ nº 23.921.255/0001-92.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em cadastro
fiscal do parque municipal de telecomunicações e recuperação tributaria devidas pelas empresas de
telefonia, tudo conforme proposta apresentada.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:
R$: 120.050,00 (cento e vinte mil e cinquenta reais)
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de dezembro de 2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

UNID. ORÇ. PROJ./ATIVID.
04.04
2.007

ELEMENTO
3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 30 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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TERMO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA – ESTADO DA BAHIA
CONTRATADA:
SPAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ DE Nº 08.204.498/0001-16.
OBJETO:
O objeto do presente aditivo é a alteração quantitativa do objeto do contrato
administrativo nº 50/2019, com alteração de metafísica, que corresponde a um decréscimo
de aproximadamente 0,74% (setenta e quatro centésimos por cento) do valor inicial do
contrato em tela, em observância ao art. 65, inciso I, alínea b e § 1º, da Lei nº 8.666/1993,
conforme Planilhas apresentadas.
PRAZO/VIGÊNCIA:
31 de agosto de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 65, inciso I, alínea b e § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
VALOR GLOBAL DA SUPRESSÃO:
R$ 5.870,14 (cinco mil oitocentos e setenta reais e quatorze centavos).

Iramaia - BA, 02 de junho de 2020.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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