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Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ: 13.693.122/0001-52
PORTARIA Nº 088/2019

“Faz nomeação de cargo comissionado
e dá outras providências.”

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E GESTÃO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos do Decreto nº
04/2018, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) e Lei Municipal de Estruturação Organizacional nº 766/2017, com fulcro nos incisos
V, VII e IX do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Nomear a Sra. VANUSA ARAUJO SANTOS, inscrita no CPF sob o n° 022.355.50533 para o Cargo Comissionado de Auxiliar de Secretaria da Secretaria de Saúde.

Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 02 de maio de 2019

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Castro Alves – Bahia, 03 de maio de 2019.

CLODOALDO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ: 13.693.122/0001-52
PORTARIA Nº 089/2019

“Faz nomeação de cargo comissionado
e dá outras providências.”

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E GESTÃO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos do Decreto nº
04/2018, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) e Lei Municipal de Estruturação Organizacional nº 766/2017, com fulcro nos incisos
V, VII e IX do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Nomear a Sra. JANICE DOS SANTOS ROCHA, inscrita no CPF sob o n°
923.168.595-34 para o Cargo Comissionado de Auxiliar de Secretaria da Secretaria de
Educação.

Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 25 de abril de 2019

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Castro Alves – Bahia, 03 de maio de 2019.

CLODOALDO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
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Atas
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
N.º 021.2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES com sede no (a) Praça da Liberdade, 376,
Centro, na cidade de Castro Alves - BA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.693.122/0001-52,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Gestão, Sr. CLODOALDO DA
SILVA SANTOS, portador do C.P.F. nº 794.935.565-49, nomeado pela Portaria nº 007/2018 de
05/01/2018, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2019, Processo Administrativo 014/2019, RESOLVE
registrar os preços da empresa DGF COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Dr. ClywtonSohter, n° 250 – Centro – Castro Alves -Bahia, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 09.440.166/0001-01, neste ato representado por seu Sócio Diretor, Sr. DANILO
GOMES FERREIRA, portador do RG 10026942-72 e CPF 003.589.865-83, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 016/2017, e em conformidade com as disposições a
seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios,
visando atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Castro Alves – BA,
especificado(s) na(s) planilhas em anexo do edital de Pregão nº008/2019, que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: DGF COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA com Valor Global de R$ 319.338,40 (trezentos e dezenove mil trezentos e trezentos e
trinta e oito reais e quarenta centavos) para os ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 116, 118, 119, 139 e 154.

PREÇO
UNITÁRIO

ITEM

QTDE

UND

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

MARCA

PREÇO TOTAL

1

2000

PCT

Achocolatado, apresentação pó, sabor
chocolate, dentro do prazo de validade
com no mínimo 12 meses - 400 g.

MARATA

R$

3,19

R$

6.380,00

2

6000

KG

Açúcar cristal refinado em embalagens
de 1 kg, prazo de validade: mínimo de
6 meses, impresso na embalagem.

PINDORAMA

R$

1,77

R$

10.620,00
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3

4

300

300

PCT

Açúcar de confeiteiro, embalagem
com aproximadamente 500g kg, de
origem vegetal, constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo 99,3%
de sacarose, com aspecto sólido e
cristais bem definidos, cor branca,
odor e sabor próprios do produto, livre
de fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem em
conformidade com a legislação
sanitária vigente.

UNIAO

R$

3,06

R$

918,00

PCT

Açúcar, tipo mascavo, composição
origem vegetal, sacarose de cana-deaçúcar, aplicação alimentação,
características adicionais 100% natural
com fervura de melado. Embalagem
500g Prazo de validade mínimo de 12
meses a partir data de entrega

UNIAO

R$

3,66

R$

1.098,00

Adoçante dietético, sem calorias, sem
glúten a base de água, edulcorantes
artificiais, ciclamato de sódio e
sacarina sódica, acondicionado em
embalagem plástica de 100 ml.

ADOCIL

R$

1,98

R$

237,60

OLE

R$

4,34

R$

2.170,00

KIMIMO

R$

4,11

R$

1.644,00

5

120

UND

6

500

UND

7

400

UND

Ameixa seca em lata ou prato sem
semente com validade superior a 30
dias. Embalagem com 100g.
Amido de milho. Enriquecido com
vitaminas e mineral, sabor tradicional.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto. PRAZO DE VALIDADE:
Mínimo de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade
requisitante. UNIDADE DE
COMPRA: Emb. 500g.
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8

9

3000

250

UND

Arroz branco, tipo 1, beneficiado,
polido, classe longo fino, tipo
agulhinha, com empacotamento sem
contato manual, livre de impurezas, no
mínimo 80% de grãos inteiros, com
odor, apresentação e sabor
característico do produto, com teor de
umidade máximo de 8% a 10%. Na
embalagem deve conter o nome do
produto e do fabricante, data da
fabricação e validade, número do lote,
valor nutricional, modo de preparo,
SAC - Serviço de Atendimento ao
Consumidor, endereço e telefone para
contato e registro no órgão
competente. Peso líquido 01 kg, O
produto deve ser embalado em saco
plástico transparente, atóxico, incolor,
resistente e hermeticamente fechado.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 07 (sete) meses a partir da
data de entrega.

BLUE SOFT

R$

2,81

R$

8.430,00

UND

Arroz integral Longo fino, tipo 1,
integral, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados
em fardos lacrados; - A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto; - Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega; - De
acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa; - Não contém glúten; Embalagem: pacote de 1 kg.

URBANO

R$

3,34

R$

835,00

BLUE SOFT

R$

2,47

R$

2.964,00

GOMES DA
COSTA

R$

4,15

R$

830,00

DULAR

R$

2,78

R$

1.390,00

10

1200

UND

11

200

UND

12

500

UND

Arroz parbolizado grupo beneficiado,
subgrupo parbolizado polido, classe
longo fino, tipo 1. Apresentação saco
plástico (material sintético), atóxico e
transparente contendo 1 kg de peso
líquido do produto. Descrição
detalhada e definição de condições
mínimas exigíveis para aceitação e
recebimento do item constam na
Norma técnica MAR 71000/666A, em
anexo.
Atum sólido em óleo comestível,
embalagem com 170 gramas peso
drenado.
Aveia em flocos finos. Embalagem
contendo 200g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso líquido e todas as
especificações exigidas pela legislação
vigente para gêneros alimentícios,
além de rotulagem nutricional
obrigatória.
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13

14

15

16

50

120

150

500

UND

Azeite de dendê, em frasco plástico,
devidamente lacrado e rotulado, com
data de fabricação e número do lote,
peso líquido de 200 ml, com validade
mínima de 06 meses a contar da data
de recebimento.

KIDENDE

R$

1,71

R$

85,50

UND

Azeite de oliva puro, embalagem de
aproximadamente 500 ml. Azeite extra
virgem, não refinado, sem misturas,
prensado a frio, com teor de acidez
menor do que 1%, embalado em
garrafa de vidro ou lata (folha de
flandres) não amassada. Embalagem
resistente e que garanta a integridade
do produto até o consumo, devendo
conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade
do produto, informações nutricionais,
e prazo de validade de pelo menos 1
ano na data de entrega na unidade
requisitante.

CORDOBA

R$

16,98

R$

2.037,60

UND

Azeitona tipo Verde, Embalagem
170g: Azeitona, Tipo Verde,
Apresentação com Caroço, Tamanho
Médio, prazo de garantia do produto
12 meses.

CAMPO BELO

R$

2,94

R$

441,00

PCT

Bala de caramelo de leite,tipo toffe,
em sabores variados, pacote com 750
gramas O prazo de VALIDADE DA
PROPOSTA será de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua
apresentação.

ARCOR

R$

9,94

R$

4.970,00

DORI

R$

6,60

R$

3.300,00

ERLAN

R$

8,09

R$

4.045,00

PETYAN

R$

2,95

R$

14.750,00

17

500

PCT

18

500

PCT

19

5000

PCT

Bala tipo goma -sabores variados,
embalagem - pacote 100 gramas
contendo a identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade.
Balas macias sortidas: pacote de 600g.
Sabores variados ingredientes: açúcar,
xarope de glicose, gordura vegetal
hidrogenada, acidulante ácido cítrico e
ácido lático, emulsificantes mono e de
glicerídeos de ácidos graxos e lecitina
de soja, aromatizantes e corantes
naturais cúrcuma e carmim de
cochonilha. Não contém glúten.
Biscoito doce TIPO MAIZENA,
apresentação oval em pacote de 400 g,
de 1ª qualidade, isento de matéria
terrosa, fungos ou parasitas e livre de
umidade, embalagem sem rasuras e
perfurações, validade de pelo menos
01 ano, pronta para o consumo. A
entrega do produto deverá ser feita
com pelo menos 06 meses de
antecedência ao seu prazo de
vencimento.
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20

2000

PETYAN

R$

2,94

R$

5.880,00

PETYAN

R$

3,80

R$

11.400,00

TRELOSO

R$

1,54

R$

3.080,00

PIT STOP

R$

1,09

R$

872,00

PCT

Biscoito salgado, apresentação pacote
de 27 gramas. Com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

PIT STOP

R$

0,76

R$

1.900,00

PCT

Biscoito salgado, pacote 400g, de 1ª
qualidade, isento de matéria terrosa,
fungos ou parasitas e livre de
umidade, embalagem sem rasuras e
perfurações, validade de pelo menos
01 ano. A entrega do produto deverá
ser feita com pelo menos 06 meses de
antecedência ao seu prazo de
vencimento.

PETYAN

R$

2,95

R$

14.750,00

UND

21

3000

PCT

22

2000

PCT

23

800

PCT

24

25

2500

5000

Biscoito doce, tipo rosquinha, sabor
coco. Pacote 400 gramas. Com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
Biscoito integral salgado, em
embalagem de 400 gramas com
divisões internas em três pacotes, com
consistência crocante composto de
farinha de trigo enriquecida com ferro
e acido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, açúcar
glucose de milho, extrato de malte de
soro de leite, fermentos químicos e
melhoradores de farinha e não
apresentando nenhum aspecto que
alterem suas características
organolépticas.
Biscoito recheado, sabores variados,
pacotes de 140g, com identificação do
produto, data de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá ter registro
no Ministério da saúde
Biscoito salgadinho de pizza, pacote
de 100 gramas. Ingredientes: Farinha
de trigo rica em ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, açúcar, açúcar
invertido, malte, sal, fermentos
químicos: bicarbonato de sódio,
bicarbonato de amônio e fosfato
monocálcico, condimento preparado
sabor pizza e aromatizante. Prazo de
validade 3 meses.

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HPMXBPW10+WHKM9Y9H30SQ

Esta edição encontra-se no site: www.castroalves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
3 de Maio de 2019
9 - Ano - Nº 1142

Castro Alves

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

26

27

28

29

30

31

32

2000

100

100

100

100

5000

500

PCT

Biscoito, tipo rosquinha, sabor
chocolate. Embalagem contendo no
mínimo 400 Gr, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

PETYAN

R$

2,88

R$

5.760,00

PCT

Bombom recheado com creme de
castanha de caju coberto com
chocolate brancoem formato redondo;
embalado individualmente; composto:
trigo, leite, castanha de caju, soja,
amendoim; embalagem de 1kg.

SERENATA
DE AMOR

R$

25,35

R$

2.535,00

PCT

Bombom recheado com creme de
castanha de caju coberto com
chocolate; em formato redondo;
embalado individualmente; composto:
trigo, leite, castanha de caju, soja,
amendoim; embalagem de 1kg.

SERENATA
DE AMOR

R$

29,84

R$

2.984,00

PCT

Bombom, tipo wafer com recheio
crocante sabor avelã e cobertura sabor
chocolate ao leite, apresentação pacote
com 1kg.

VITARELLA

R$

25,96

R$

2.596,00

PCT

Bombom, tipo wafer com recheio
crocante sabor chocolate ao leite e
cobertura sabor chocolate branco,
apresentação pacote com 1kg

VITARELLA

R$

5,37

R$

537,00

PCT

Café em pó homogêneo, tipo torrado e
moído, aroma e sabor característico de
café, tipo forte, apresentação moído,
tipo de embalagem a vácuo, em pacote
de 250 gramas, validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega. De primeira qualidade,
contendo identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade,
quantidade de produto.

3 FAZENDAS

R$

3,74

R$

18.700,00

PCT

Canela em pau pacote de 20g:
condimento, apresentação natural,
matéria-prima canela, aspecto físico
pau, de procedência nacional. Isento
de mofo, fermentação, odores
estranhos e substâncias nocivas.
Embalagem em pacote de 20g.
Validade: mínima de 6 meses a contar
a partir da data de entrega.

KI TEMPERO

R$

0,97

R$

485,00
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33

700

PCT

Canjica amarela, (xerém), pacote de
500 gr. Canjiquinha de milho amarelo,
acondicionado em embalagem de
polietileno resistente, atóxico,
transparente. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

DULAR

R$

1,88

R$

1.316,00

SO FRUTA

R$

1,95

R$

390,00

34

200

UND

Catchup, tradicional, à base de polpa
de tomate, açúcar, vinagre, glicose,
sal. embalagem com 200 g. Validade
mínima de 120 dias da data de entrega
do produto.

35

100

UND

Cereal para alimentação infantil de
arroz , embalagem com 400 g,
contendo identificação do produto,
prazo de validade, data de fabricação.

FORTILON

R$

3,84

R$

384,00

UND

Cereal para alimentação infantil,
produto a base de arroz, adicionado de
vitaminas e minerais lata com 400
gramas.

FORTILON

R$

3,84

R$

384,00

UND

Chantilly, ingredientes creme de leite,
leite desnatado e lactose, prazo
validade 1 mês, peso 250 g,
conservação 1 a 10º c, tipo embalagem
aerosol litografada

VIGOR

R$

4,37

R$

437,00

MAVALERIO

R$

16,97

R$

1.697,00

36

37

100

100

38

100

UND

Chocolate ao leite em barra,
embalagem 1 kg, embalagem em
polietileno, impresso data de
fabricação e data de vencimento, valor
nutricional, aspectos qualitativos,
quantitativos, marca comercial,
procedência de fabricação, número do
registro no órgão competente.

39

100

UND

Chocolate branco, tipo ao Leite,
apresentação em barra, embalagem 1
kg Validade mínima 06 meses.

MAVALERIO

R$

22,96

R$

2.296,00

40

150

PCT

Chocolate Granulado, Pacote Com 50
G, Conforme Especificação De
Gêneros Alimentícios.

MIL CORES

R$

1,17

R$

175,50
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41

42

600

300

PCT

Coco ralado, não acrescida de açúcar,
em pacote de 100 gramas identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, com registro no órgão
competente.

DU COCO

R$

2,35

R$

1.410,00

PCT

Colorífico, alimento industrializado
consumo humano - colorífico
alimentício, a base de urucum. 100
gramas, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.

MARATA

R$

0,57

R$

171,00

MARATA

R$

0,91

R$

227,50

KI TEMPERO

R$

0,95

R$

332,50

YOKI

R$

2,74

R$

274,00

IBITURUNA

R$

2,26

R$

2.260,00

43

250

PCT

Condimento, apresentação industrial,
matéria-prima COMINHO, aspecto
físico pó. Acondicionado em saco de
polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo,
contendo 100 gramas de peso líquido.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

44

350

PCT

CRAVO, matéria-prima cravo-daíndia, aplicação culinária em geral,
embalagem de 40G Pct.

UND

Creme de arroz, farinha de arroz
enriquecida com vitaminas e sais
minerais, tradicional, sem glúten.
Embalada em papel impermeável,
limpo, não violada, resistente e
acondicionada em caixas de papelão,
com 200g.

45

100

46

1000

UND

Creme de leite com tratamento a ultraalta temperatura (UHT).
Apresentação: caixa multicartonada
assépticas com 200 g. Descrição
detalhada e definição de condições
mínimas exigíveis para aceitação e
recebimento do item constam na
Norma técnica MAR 71000/78C, em
anexo.

47

800

UND

Doce em tablete, tipo paçoquinha,
MENDOQUITA
embalagem individual 20 a 30 gramas.

R$

0,24

R$

192,00

48

400

UND

Ervilha verde, em conserva lata c/200
gramas

R$

1,37

R$

548,00

ODERICHI

8
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49

50

600

40

UND

Extrato de tomate - Concentrado,
produto resultante da concentração da
polpa de tomate por processo
tecnológico preparado com frutos
maduros selecionados sem pele, sem
sementes e corantes artificiais, isento
de sujidades e fermentação,
acondicionada em sachê de 340g, de
flandres, com verniz sanitário,
recravadas, sem estufamentos, sem
vazamento, corrosão interna, e outras
alterações, acondicionadas em caixa
de papelão limpa, íntegra, resistente,
reforçada e lacrada. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega na unidade
requisitante.

BONARE

R$

1,08

R$

648,00

UND

Farelo trigo, dosagem proteína brutomínimo 14 e fibra bruta- máxima per
características adicionais ensacado no
máximo 13,5% de umidade. Pacote de
500G.

NATURAL
LIFE

R$

2,85

R$

114,00

NOSSA
FARINHA

R$

2,00

R$

1.400,00

MARATA

R$

1,14

R$

1.140,00

SINHÁ

R$

2,96

R$

118,40

51

700

KG

Farinha de mandioca, fina, branca,
crua, embalada em pacotes plásticos
transparentes, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a integridade
do produto até o momento do
consumo, embalagem de 1kg. 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 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega.

52

1000

PCT

Farinha de milho flocada para cuscuz,
apresentação flocos de milho précozidos, pacote com 500 gramas.

53

40

PCT

Farinha de rosca, material pão de
trigo, aplicação culinária em geral.
Pacote com 500 Gramas

9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HPMXBPW10+WHKM9Y9H30SQ

Esta edição encontra-se no site: www.castroalves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
3 de Maio de 2019
13 - Ano - Nº 1142

Castro Alves

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

54

55

56

57

58

1000

800

2000

350

350

KG

Farinha de trigo especial com
fermento, enriquecida c/ ferro e acido
fólico especial, acondicionada em
embalagem plástica com 1 kg,
contendo a descrição das
características do produto. A
embalagem deve conter identificação,
procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 180 dias a partir da data da
entrega na unidade requisitante.

SARANDI

R$

3,36

R$

3.360,00

KG

Farinha de trigo especial sem
fermento, embalada em papel ou sacos
plásticos transparentes, limpos, não
violados, resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informações nutricional, número de
lote, quantidade do produto. Validade
mínima de 70 (setenta) dias a partir da
data de entrega de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA., pacote 1
kg.

BRANDINI

R$

2,94

R$

2.352,00

KG

Feijão carioquinha - Classe cores, em
sacos plásticos transparentes, isenta de
sujidades, não violados, resistentes; Acondicionados em fardos lacrados; A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, data de
fabricação e prazo de validade; - O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega; - De acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa; - Pacote
com 1 kg; - Tipo 1; - Grupo I.

TOZZO

R$

4,99

R$

9.980,00

KG

Feijão preto, tipo 1, extra limpo.
Acondicionado em embalagem
plástica, transparente, lacrada, de 1 kg,
com data de fabricação e validade na
embalagem e descrição de grupo,
classe e tipo.

IMPERIAL

R$

4,96

R$

1.736,00

PCT

Fermento biológico seco 10gr,
componentes saccharomyces cerevisae
agente de reidratação, aplicação
DONA BENTA
fermentação longa /massas salgadas
ou semidoces, tablete, características
adicionais produto de panificação

R$

0,98

R$

343,00

10
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59

150

UND

60

200

UND

61

2000

PCT

62

63

64

500

700

500

Fermento químico em pó,
acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico, contendo 100g,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 12
(doze) meses a contar da data de
entrega.
Fruta em calda: pêssego; composto e
obtida de frutas em pedaços; cozido
em água e açúcar; preparado com
frutas sãs e limpas; isento de
sujidades, parasitas e larvas; com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio;
sem adição de aromatizante e
coloração artificial; acondicionado em
lata fechada, validade mínima 10
meses a contar da data da entrega;
peso drenado 400 g. Compota em lata.

DONA BENTA

R$

2,16

R$

324,00

OLE

R$

8,86

R$

1.772,00

Fubá de milho pacote 500g.
Ingredientes: Fubá enriquecido com
ferro e ácido fólico. Validade 180 dias

CORINGA

R$

1,44

R$

2.880,00

UND

Gelatina natural (sabor a combinar)
Com açúcar, aromatizante, podendo
ser adicionada de corantes naturais; Embalagem primária: sacos plásticos,
íntegros e resistentes; - Embalagem
segundaria: caixas limpas, íntegras e
resistentes; - A embalagem secundária
deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informações nutricional, número de
lote, quantidade do produto, data de
fabricação e prazo de validade; Ingredientes principais: açúcar,
gelatina, sal, aditivos alimentares; Deverá apresentar validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data de
entrega; - Caixa com peso líquido
aproxima do 35g; - Sabor artificial.

DR OETKER

R$

0,94

R$

470,00

UND

Goiabada, Tipo: goiabada para corte,
Unidade de Fornecimento: embalagem
com 600 g, Características Adicionais:
produto próprio para consumo humano
e em conformidade com a legislação
em vigor.

SO FRUTA

R$

3,43

R$

2.401,00

UND

Leite de coco - isento de glúten,
acondicionado em embalagem longa
vida, contendo 200 ml, apresentando
ingredientes, data de fabricação, lote e
prazo de validade.

BOM COCO

R$

2,98

R$

1.490,00

11
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65

66

67

68

69

70

71

1500

25

100

2000

3000

30

300

UND

Leite condensado- produzido com leite
integral, açúcar e lactose,
acondicionado em embalagem de 395
gramas, que deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número do
MARAJOARA
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. Com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.

R$

2,84

R$

4.260,00

UND

Leite em pó Infantil com as seguintes
especificações: Tipo fórmula infantil,
aspecto físico pó, aplicação lactentes a
partir de 06 meses de vida com
proteínas lácteas. Lata com
aproximadamente 400 gramas. A
NESTOGENO 2
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência e
informação nutricional. Validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega

R$

19,48

R$

487,00

UND

Leite em pó desnatado, 1ª qualidade,
acondicionado em lata com 400g, com
data do vencimento de no mínimo 1
ano da data da entrega, estampada na
embalagem. Produto de referência

ITALAC

R$

7,00

R$

700,00

PCT

Leite em pó, tipo integral, prazo de
validade 12 meses, aplicação
alimentação humana, embalagem com
200g.

CCGL

R$

3,59

R$

7.180,00

DAMARE

R$

2,74

R$

8.220,00

UND

Leite soja, aspecto físico pó,
composição sacarose, vitaminas e sais
minerais, sabor natural, uso oral,
aplicação intolerância à lactose,
doenças celíacas e diarreia,
características adicionais sem lactose e
glúten. Lata com 400G.

NESTLÉ

R$

20,13

R$

603,90

PCT

Macarrão tipo pene sêmola com ovos,
embalagem plástica com 500 g, 1ª
linha, prazo de validade mínima de
180 dias a contar da entrega.

VITARELLA

R$

2,19

R$

657,00

LT

Leite líquido uht Semidesnatado em
embalagem longa-vida tipo 'tetra' de
1L com selo SIF, SIM ou SIE e
validade de no mínimo 04 meses.

12
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72

1000

PCT

73

800

PCT

74

200

UND

75

500

UND

76

1000

UND

78

1500

UND

Macarrão, Tipo: parafuso,
Ingredientes: sêmola de trigo, ovos e
corantes naturais de urucum, Unidade
de Fornecimento: pacote com 500 g,
Informações Adicionais: produto
próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em
vigor.
Macarrão tipo espaguete sêmola com
ovos, pacote de 500g, validade:
12meses.
Maionese Tradicional, embalagem,
contendo 200g, com baixo teor de
gordura, com identificação do produto
e prazo de validade.
Manteiga com sal, extra ou de
primeira qualidade. Apresentação:
potes plásticos próprios,
hermeticamente fechados e rotulados,
com peso de 500 g. Descrição
detalhada e definição de condições
mínimas exigíveis para aceitação e
recebimento do item constam na
Norma técnica MAR 71000/547B
Margarina vegetal constituída de no
mínimo 60% de lipídios, com sal,
potes plástico, resistente contendo
500g cada. Produzida a partir da Inter
esterificação dos ácidos graxos,
recebendo assim, comercialmente, a
designação livre de gordura trans..
Prazo de validade mínimo de 6 meses
a contar da data da entregado produto.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto.
Margarina, produzida exclusivamente
de gordura vegetal, com adição de sal.,
em potes de polipropileno com lacre
de papel aluminizado entre a tampa e
o pote, peso líquido 250g. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e pro cedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante

PETYAN

R$

2,54

R$

2.540,00

PETYAN

R$

2,54

R$

2.032,00

SO FRUTA

R$

1,07

R$

214,00

DAMARE

R$

4,40

R$

2.200,00

DELICATA

R$

2,15

R$

2.150,00

DELICATA

R$

1,83

R$

2.745,00
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79

1000

PCT

Massa p/sopa sortida emb. com 500g.
A base de: farinha de trigo de sêmola
ou semolina com ferro e ácido fólico/
ovos / corante natural de urucum ou
outras substâncias permitidas e
submetido a processos tecnológicos
adequados.

PETYAN

R$

3,36

R$

3.360,00

VITARELLA

R$

3,47

R$

694,00

ABELHINHA

R$

5,99

R$

299,50

80

200

PCT

Massa para lasanha massa alimentícia
tipo seca vitaminada, com sêmola, tipo
de massa lisa, isenta de sujidades.
Embalagem plástica resistente e
transparente. Rotulagem contendo
informações dos ingredientes,
composição nutricional, data de
fabricação e prazo de validade de no
mínimo seis meses. Conforme a
resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem 500 gramas

81

50

UND

Mel de abelha, pote com 250ml

DULAR

R$

2,38

R$

2.856,00

DULAR

R$

1,98

R$

1.584,00

ODERICHI

R$

1,36

R$

680,00

82

1200

PCT

Milho branco-Canjica de milho branco
tipo 1, contendo 80% de grãos
inteiros, preparados com matérias
primas sãs, limpas, isentas de matérias
terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo
de 15% de umidade – embalagem
plástica devidamente lacrada e
rotulada, com peso líquido de 500g,
com data de fabricação e número do
lote, e validade mínima de 06 meses a
contar da data de recebimento.

83

800

PCT

Milho para pipoca. Grupo: duro.
Classe: amarelo. Tipo 1. Validade
mínima: 12 meses. Fornecimento em
embalagem de 500 gramas.

UND

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

84

500
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85

86

87

88

1000

1000

1000

20

PCT

Mistura para bolo sabor baunilha 450g
- Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, amido de milho,
fermento químico (fosfato, ácido de
alumínio e sódio, bicarbonato de
sódio, fosfato monocálcio).

MARATA

R$

2,85

R$

2.850,00

PCT

Mistura para bolo sabor chocolate
450g - Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, amido
de milho, fermento químico (fosfato,
ácido de alumínio e sódio, bicarbonato
de sódio, fosfato monocálcio).

MARATA

R$

2,85

R$

2.850,00

PCT

Mistura para bolo sabor coco 450g Farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, amido de milho,
fermento químico (fosfato, ácido de
alumínio e sódio, bicarbonato de
sódio, fosfato monocálcio).

MARATA

R$

2,85

R$

2.850,00

UND

Molho shoyo, em frasco devidamente
lacrado e rotulado, com data de
fabricação e número do lote, peso
líquido de 900 ml, e validade mínima
de 06 meses a contar do recebimento.

AJI NO
SHOYU

R$

6,49

R$

129,80

LIZA

R$

5,94

R$

594,00

SOYA

R$

3,38

R$

1.352,00

89

100

UND

Óleo de girassol: óleo de girassol, de
primeira qualidade, 100% natural;
comestível; extrato refinado; limpo a
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação, quantidade
do produto. Deverá ser composto
apenas de óleo de girassol, sem
mistura com outros óleos e apresentar
validade mínima de 5 (cinco) meses a
partir da data de entrega. Garrafa de
900 ml. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.

90

400

UND

Óleo vegetal comestível, matériaprima soja, aplicação frituras,
quantidade calorias 810/100 kcal/g.
Emb. 900 ml.

15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HPMXBPW10+WHKM9Y9H30SQ

Esta edição encontra-se no site: www.castroalves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
3 de Maio de 2019
19 - Ano - Nº 1142

Castro Alves

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

91

30

UND

Palmito (conserva), embalagem de
vidro 500gr (peso líquido drenado),
dizeres de rotulagem data de
fabricação de prazo de validade,
informação dos ingredientes e
composição nutricional.

92

300

UND

93

1000

94

1500

COOPALMITO

R$

8,98

R$

269,40

Pipoca doce-ingrediente: canjica
(milho) e açúcar. Não contem
conservantes, unidades de 50GR.

CLICK

R$

0,59

R$

177,00

UND

Polpa de tomate peneirado -340 Gr

FUGINI

R$

2,98

R$

2.980,00

PCT

Proteína de soja texturizada, com
sabor carne, em grãos, 100% natural,
desidratada e destinada ao consumo
humano. Pacote de 400g.

SUPRESOY

R$

3,93

R$

5.895,00

MILKLY

R$

1,79

R$

1.074,00

SCHIN

R$

3,22

R$

6.440,00

KG

Sal, tipo refinado, aplicação
alimentícia, teor máximo sódio 196
mg/g, aditivos iodo/prussiato amarelo
soda/sílica alumínio sódio, acidez 7,50
ph. Embalagem contendo 1 Kg

MESTRE
KUKA

R$

0,69

R$

138,00

UND

Sardinha em óleo comestível 125GR- Embalagem com dizeres de
rotulagem, contendo informações dos
ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. - Registro no M.A.,
inspecionado pelo SIF.

PALMEIRA

R$

2,84

R$

2.272,00

UND

Suco concentrado líquido, natural, de
primeira qualidade, sabor uva
Apresentação: embalado em garrafas
plásticas de 500 ml. Ao ser diluído, o
produto com deverá produzir, no
mínimo, 1,0 litro. Validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega.

DA FRUTA

R$

3,68

R$

5.520,00

UND

Suco de fruta, apresentação líquido,
sabor variado, tipo natural,
características adicional pronto para
consumo e embalagem tetra Pack 200
ml.

DA FRUTA

R$

0,93

R$

7.440,00

95

600

PCT

Queijo ralado, ingredientes queijo
parmesão, material embalagem papel
metálico contendo 100 g, tipo
conservante ácido sórbico, aplicação
culinária doméstica.

96

2000

UND

Refrigerante, Sabor: variado
Embalagem: plástico tipo pet,
Capacidade: 2 litros.

97

98

99

100

200

800

1500

8000
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101

102

103

104

300

200

300

80

UND

Tempero completo pronto.
Embalagem de 300g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS

TEMPERO DA
CASA

R$

1,99

R$

597,00

PCT

Tempero culinário, combinação de
temperos para realçar o sabor dos
alimentos – Pacote com 10 sachês de 5
gramas.

SABOR AMI

R$

2,06

R$

412,00

CX

Tempero, tipo caldo, apresentação
tablete, aplicação uso culinário, sabor
carne, caixa c/ 12 unidades, caixa
114g,

ARISCO

R$

1,95

R$

585,00

PCT

Uva passa preta. Pacote com 200
gramas, tipo seca (passa),
características adicionais sem caroço
com identificação do produto, nome
do fabricante, prazo de validade e peso
liquido.

LA
VIOLETERA

R$

3,79

R$

303,20

FIGUEIRA

R$

1,27

R$

1.270,00

105

1000

UND

Vinagre, matéria-prima álcool cana de
açúcar, tipo neutro, acidez 4,20 per
aspecto físico líquido, vaso de 500 ml,
aspecto visual límpido e se m
depósitos.

109

500

KG

Queijo tipo mussarela, em peça
inteira, acondicionado em embalagem
primária de polietileno, tipo pacote, a
vácuo, contendo 1kg de peso líquido

GIROLANDO

R$

27,98

R$

13.990,00

KG

File de peixe, sem espinhas, sem pele.
Embalagens de 01 kg, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, informações nutricionais,
nº do lote, quantidade do produto,
prazo de validae mínimo de 30 dias a
partir da data vde entrega, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
portarias do min. Da agric., dipoa
n.304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da resolução da anvisa n.105
de 19/05/99

MARE VIVA

R$

11,90

R$

9.520,00

116

800

17
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118

119

1500

800

KG

Coxa e sobrecoxa de frango com osso
congelado com cerca de 195 a 200 g
cada, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio não
amolecido e nem pegajoso, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem em saco de polietileno
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento
do consumo, embalagem de 1 kg,
acondicionados em caixas lacradas
com 10 kg. Deverá constar na
embalagem dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
nº do lote, data de validade,
quantidade do rpoduto, nº do registro
no sif, sie ou sim, com prazo de
validade mínimo de 30 dias a partir da
data de entrega.

COPACOL

R$

5,89

R$

8.835,00

KG

Alho bulbo inteiro, de primeira
qualidade, coloração branca ou roxa,
parte exterior intacta sem presença de
deterioração, perfuração de pragas,
dano macânico ou manchas. Dentes
firmes, graúdos e unidos sem polpa
exposta. Deve estar fresco isento de
substâncias terrosas ou corpos
estranhos aderidos a superficie
externa.

IMPERIO

R$

14,94

R$

11.952,00

Limão – In natura, 1ª qualidade- Peso
médio 60g, casca lisa livre de fungos.
Deverá ser transportado em carros
higienizados em temperatura
ambiente.

IN NATURA

R$

4,98

R$

3.486,00

Salsa verde, apresentando grau de
evolução completo

IN NATURA

R$

1,49

R$

447,00

139

700

UND

154

300

MAÇO

TOTAL VALOR GLOBAL===========================>>

R$ 319.338,40

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do (a) Ata de Registro de
preço, não podendo ser prorrogada.

4.REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
18
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4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados
na ata.
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
5. ÓRGÃOS PARTICIPANTES
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, EMPREENDEDORISMO E GABINETE
SECRETARIA DE FINAÇAS E GESTÃO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04 vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Castro Alves - BA, 16 de Abril de 2019.

___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
SR. CLODOALDO SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
C.P.F. nº 794.935.565-49
Nomeado pela Portaria nº 007/2018 de 05/01/2018
CONTRATANTE

__________________________________________
EMPRESA
D G F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ/MF sob nº. 09.440.166/0001-01
Sócio Diretor DANILO GOMES FERREIRA
RG 10026942-72 e CPF 003.589.865-83
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
1)_____________________________________
CPF nº
2) _____________________________________
CPF nº
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
N.º 022.2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES com sede no (a) Praça da Liberdade, 376,
Centro, na cidade de Castro Alves - BA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.693.122/0001-52,
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Gestão, Sr. CLODOALDO DA
SILVA SANTOS, portador do C.P.F. nº 794.935.565-49, nomeado pela Portaria nº 007/2018 de
05/01/2018, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2019, Processo Administrativo 014/2019, RESOLVE
registrar os preços da empresa D.I. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Teodoro Dias Barreto, n° 1.188 – 1º andar, Andaia –
Santo Antônio de Jesus -Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 21.593.656/0001-35, neste ato
representada por, Sra. DANIELA BOAVENTURA E SILVA, portador do RG 7.911.625.67 e CPF
923.995.175.04, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 016/2017, e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios,
visando atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Castro Alves – BA,
especificado(s) na(s) planilhas em anexo do edital de Pregão nº008/2019, que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: D.I DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA ME com Valor Global de R$ 238.042,91 (duzentos e trinta e oito mil
quarenta e dois reais e noventa e um centavos) para os ITENS 106, 107, 108, 110, 11, 112, 113,
114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157 e 158.
ITEM DESCRIÇÕES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) UND

106

107

108

110

Mortadela a granel 3 kg de boa qualidade apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumocom
ausência de sujidades e larvas.
Polpa de fruta congelada diversos sabores,pacote
contendo 1kg
Presunto magro: fatiado, obtido de pernil suíno sadio; com
aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas
e larvas; acondicionado
em saco plástico tranparente, atóxico; validade mínima de 50 dias
a contar da entrega, pesando 1 kg
Salame,
de
primeira
qualidade,
tipo
italiano, ingredientes carne
suína,
apresentação
fatiado,
embalagem com 1kg, a vácuo com sif, prazo validade mínimo 60

QUANT

VALOR VALOR
UNIT.
TOTAL

KG

150

R$ 15,55

R$ 2.332,50

KG

1000

R$ 10,90

R$ 10.900,00

KG

350

R$ 15,79

R$ 5.526,50

KG

50

R$ 18,84

R$ 942,00

MARCA

CONFIANÇA
DOCE MEL

REZENDE

1
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SEARA

dias
Salsicha de cachorro quente: salcicha, tipo hot
111

112

113

114

115

117

120

121

122

123

124

dog. De carne bovino-suína, de boa qualidade congelada.
Embalagem 1 kg.
Carne bovina de primeira qualdade sem osso, para bife. Aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura
deve ser isenta de cartilagens e de ossos- embalagem 01 kg.
Embalagem contendo identifacação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas, selo de inspeção e carimbos
oficiais, de macordo com portarias do min. Daagric.,
dipoa n.304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da resolução da
anvisa n.105 de 19/05/99
Carne bovina moidade primeira qualidade, sem gordura, aspecto
próprio , não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausencia de sujidades,
parasitos e larvas. Embalagem a vácuon 500 g, com data de
validade, selo de inspeção e carimbos oficiais, de acordo com
portarias do min. DaAGRIC.,
DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99
Linguiça suína tipo calabresa, grossa- embalada a vácuo,
acondicionada em embalagem plástica original. A embalagem,
deverá conter de 1 kg do produto e externamente os dados de
identificação e procedencia, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. Deve apresentar
odor agradável, características e consistência firme, não deve estar
pegajoso e/ou apresentar manchas escuras e/ou verdes. Deve estar
de acordo com as exigências da vigilância sanitária. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Reposição do produto: no casode
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
Charque curada e seca, ponta de agulha, de 1º qualidade, com
baixo teor de gordura, embalado à vácuo em pacotes de 500g. A
embalagem deve conter selo de inspeção federal (sif) estadual(sie)
ou municipal (sim), dados de identificação doproduto.
Prazo de validade 06 meses
File de peito de frango congelado. Embalagem de 01 kg, tipo
bandeja de isopor com plástico, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais deacordo com portarias do min. Da agric.,dipoa
n.304 de 22/04/96en.145de22/04/98,daresoluçãoda
anvisa n.105 de 19/05/99
Abacaxi in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Abacate in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Acerola in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, sem
lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras ou cortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Alface - verde apresentando grau deevolução
completo, sem danificações físicas.
Banana, Tipo prata, qualidade exigida: 1ª, peso aproximado (um)
90g, tamanho e coloração: Uniformes, consumo imediato e em
escala, no decorrer de semana, no máximo 7 dias antes do
vencimento. Características: produto selecionado com polpa firme

KG

KG

400

1500

R$ 7,45

R$ 2.980,00

R$ 23,75

REZENDE

FRIBOI
R$ 35.625,00

KG

1000

R$ 16,55

JF

R$ 16.550,00

800
KG
R$ 13,37

SEARA

R$ 10.696,00

KG

800

FRINENSE

R$ 18,90
R$ 15.120,00

KG

1500

R$ 10,98

AVIGRAN
R$ 16.470,00

KG

1000

R$ 2,95

IN NATURA
R$ 2.950,00

KG

500

R$ 4,95

IN NATURA
R$ 2.475,00

KG

500

R$ 2,97

IN NATURA
R$ 1.485,00

UND

600

KG

500

R$ 1,99

R$ 1.194,00

R$ 2,99

IN NATURA

IN NATURA
R$ 1.495,00
2
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e intacta, devendo ser madura e entre
madura, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.
Batata inglesa lavada lisa de primeira qualidade, in natura,
apresentando grau de maturação que lhe permite suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachaduras ou cortes, comtamanho
uniforme devendo ser graúda. Isenta de sujidades, parasitos e
larvas.

KG

1500

R$ 4.485,00

Batata doce firme e compacta, devendo ser graúda,
126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Beterraba de primeira qualidade, in natura, vermelha ou marron,
sem manchas ou bolores, sem indicio de germinação. Polpa
íntegra, rosa púrpura e odor característico. Apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condiçõesadequadas para o consumo , sem
lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachaduras ou cortes. Isentade sujidades, parasitos e
larvas.
Cebola de primeira qualidade in natura, apresentando grau de
maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições aqdequadas para o consumo, sem
lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes.
Isenta de sujidades, parasitos e larvas.De
primeira qualidade, tamanho de médio a grande, casca íntegra
sem fungos, consistência firme.
Cebolinha verde, apresentando grau deevolução
completo
Cenoura de primeira qualidade, in natura, raízes de tamanho
médio, coloração uniforme, apresentando grau de maturação que
lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação
em condições aqdequadas para o consumo, sem lesões
de origem físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de
sujidades, parasitos elarvas.
Chuchu de primeira qualidade, in natura de tamanho e coloração
uniforme, apresentando grau de maturação que lhe permita
suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições
aqdequadasparaoconsumo,semlesõesdeorigem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Coentro In natura, 1ª qualidade – Com folhas íntegras, livres de
fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro
uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou
manchas. Deverá ser transportado em carros
higienizados em temperatura ambiente.
Coco secode primeira qualidade, in natura de tamanho e
coloração uniforme, em condições adequadas para o consumo,
sem lesões de origem
físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Couve verde tipo manteiga, folhas firmes, de primeira
qualidade, in natura, de tamanho ecoloração uniforme, bem
desenvolvida, sem manchas, em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras
ou cortes. Isenta de sujidades, parasitose
larvas. Talo verde ou roxo. Embalados em molhos de tamanho
médios
Goiaba vermelha de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com polpas firmes e intactas, tamanho e
coloração uniforme, devendo serm bem desenvolvidas e maduras.
Isentas de enfermidades, material terroso, umidade externa
anormal, sujidades, parasítas e larvas, semdanos
físicos e mecânicos oriundo de manuseio e transporte.
Inhame de primeira qualidade, de tamanho e coloração
uniformes, firme e compacto , isento de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos
do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos
defertilizantes

IN NATURA

R$ 2,99

KG

600

R$ 2,97

KG

500

R$ 2,97

R$ 1.782,00

IN NATURA

IN NATURA

R$ 1.485,00

KG

1000

R$ 3,15

MAÇO

500

R$ 1,47

IN NATURA

R$ 3.150,00

KG

500

R$ 735,00

R$ 2,77

IN NATURA

IN NATURA
R$ 1.385,00

KG

500

R$ 1,99

IN NATURA
R$ 995,00

MAÇO

500

IN NATURA

R$ 1,49
R$ 745,00

UND

1500

IN NATURA

R$ 2,96
R$ 4.440,00

UND

1000

IN NATURA

R$ 1,47

R$ 1.470,00

KG

1200

R$ 3,45

IN NATURA
R$ 4.140,00

KG

800
R$ 5,49

IN NATURA
R$ 4.392,00
3
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141
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145
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Kiwi in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
oucortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Laranja pêra: produtos são e limpos, de boa qualidade, sem
defeitos ou perfurações na casca,
suficientemente desenvolvidos com aspecto, aroma e sabor típicos,
uniformidade no tamanho e na cor.
Mandioca com casca- tamanho comercial – com 70%
de maturação. Sem danificações físicas, casca íntegra.
Maçã vermelha tipo gala ou fuji de primeira qualidade, in natura
com características organolépticas ( cor, odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem danos químicos físicos e biológicos.
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades parasitos
e larvas de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Deve estar
acondidicionada em caixas de papelão comno
máximo 18 kg, encartelada ou em caixas de pvc vazadas, com no
máximo 15 kg
Manga in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, sem lesões de origemfísica ou mecanicas, rachaduras ou
cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
Mamaode primeira qualidade, in natura, tipo formosa
apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem
lesões de origem físicas ou macânicas, rachaduras ou cortes.
Isenta de sujidades, parasitas oularvas.
Maracujá de primeira qualidade, in natura, tipo formosa
apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicasou
macânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitas
oularvas.
Melancia redonda, graúda, de primeira qualidade, in natura, com
características organolépticas ( cor, odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem danos químicos físicos e biológicos.
Apresentando grau de maturação
tal
que
lhe
permita
suportara
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades
parasitos e larvas de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.
Melaode primeira qualidade, in natura, com características
organolépticas ( cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas,
sem danos químicos físicos e biológicos. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades
parasitos e larvas de acordo com a resolução 12/78 dacnnpa.

KG

1004

R$ 13,78

IN NATURA
R$ 13.835,12

KG

500

R$ 1,90

IN NATURA
R$ 950,00

KG

600

R$ 2,45

R$ 1.470,00

IN NATURA

1000
R$ 4,95

KG

RUBFRUIT

R$ 4.950,00

KG

1000

IN NATURA

R$ 2,45
R$ 2.450,00

KG

1000

R$ 1,98

IN NATURA
R$ 1.980,00

KG

500

IN NATURA

R$ 3,98

R$ 1.990,00

UND

1000
R$ 4,95

IN NATURA

R$ 4.950,00

KG

1000

R$ 2,45
IN NATURA
R$ 2.450,00

Morangos maduros, higienizados e congelados em
147

148

149

embalagens de 1kg os frutos devem estar íntegros, sem pontos de
putrefação.
Ovos de galinha de primeira qualidade, in natura, grandes
inteiros. Casca áspera e fosca, não apresentando rachaduras e
sujidades. Rotulagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante,prazodevalidade,pesolíquido,ede
acordo com as normas e/ou resoluções vigentes, registrado no
(sim, sie ou sif).
Pimentaode primeira qualidade, in natura apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com
ausência de sujidades parasitos e larvas.

KG

600

19,9
R$ 11.940,00

DZ

1000

R$ 3,54

IN NATURA

COOPERAVE
S
R$ 3.540,00

KG

700

IN NATURA

R$ 3,45
R$ 2.415,00
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150

151

152

153

155

Pepino – in natura, graúdo, novo, de 1° qualidade,
em
embalagem
acondicionando
resistente
e
transparente plásticos e limpos. Devem estar frescos, íntegras, sem
traço de descoloração ou manchas.
Pera – In natura, de 1ª qualidade- Semi madura, consistência
firme, tamanho de médio a grande, casca livre de fungos. Devem
estar íntegras, sem traços de descoloração ou manchas. Deveráser
transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.
Quiabo - In Natura de 1ª qualidade – Isento de fungos e sujidade.
Deverá ser transportado em carros higienizados em
temperaturaambiente.
Acondicionados em sacos plásticos transparentes de primeiro uso.
Repolho de primeira
qualidade, in natura, folhas
formadas(cabeça), compacta e consistente aotoque
, cortada próxima a superficie do solo, globular- achatados,
tamanho e coloração verde claro uniforme. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Comausência de sujidades parasitos e
larvas.
Tangerina in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades parasitos e larvas.

KG

500
IN NATURA

R$ 1,49
R$ 745,00

KG

300

CACHORRIT
A

R$ 9,95
R$ 2.985,00

KG

300

IN NATURA

R$ 3,95
R$ 1.185,00

KG

700

R$ 3,45

IN NATURA

R$ 2.415,00
DZ

800

IN NATURA

R$ 5,95
R$ 4.760,00

Tomate in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
KG
1000
156
R$ 2,94
transporte e a conservação em condições adequadas para o
IN NATURA
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
ou cortes. Ausência de sujidades parasitos e larvas.
R$ 2.940,00
Uva in natura, de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
157
KG
1003
R$ 5,93
IN NATURA
consumo, sem lesões de origem física ou mecanicas, rachaduras
oucortes.
Ausência de sujidades parasitos e larvas.
R$ 5.947,79
Pão francês, peso referência:unidade de 50 gramas,
características adicionais: produto próprio para consumo humano,
em conformidade com a legislação em vigor, preparado a partir de
matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria
terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será
rejeitado o pão queimado ou mal assado, com odor e sabor
PANIF. E
158
UND
30000
R$ 0,29
desagradável , presença de fungos e não será permitida a adição
MERC. AM
de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.
Isento de
parasitas, sujidades, larvas e material estranho. Não permitido o
R$ 8.700,00
pão com fabrico de trigo transgênico.
VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 238.042,91 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS)

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do (a) Ata de Registro de
preço, não podendo ser prorrogada.
4.REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

5
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4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados
na ata.
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
5. ÓRGÃOS PARTICIPANTES
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, EMPREENDEDORISMO E GABINETE
SECRETARIA DE FINAÇAS E GESTÃO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04 vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Castro Alves - BA, 16 de Abril de 2019.

___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
SR. CLODOALDO SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
C.P.F. nº 794.935.565-49
Nomeado pela Portaria nº 007/2018 de 05/01/2018
CONTRATANTE

__________________________________________
EMPRESA
D.I. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
CNPJ/MF sob nº. 21.593.656/0001-35
Representada por Sra. DANIELA BOAVENTURA E SILVA
RG 7.911.625.67 e CPF 923.995.175.04
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
1)_____________________________________
CPF nº
2) _____________________________________
CPF nº

7
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 301/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA.
CONTRATADA: JOÃO MAURICIO PEIXOTO DA SILVA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE 250
(DUZENTOS E CINQUENTA) ANÁLISES QUÍMICAS MACRO NUTRIENTES E
MATÉRIAS ORGÂNICAS (PH, P, K, MG, H+AL, NA, M.O, S, CTC, V).

Vigência: 25 de Abril de 2019 até 31 de Dezembro 2019.
Valor: R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinqüenta reais).
Dotação Orçamentária:
11.01- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
2070- Gestão das Ações Administrativas da Secretaria do Meio Ambiente
33.90.36.00.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
00- Recursos Ordinários

Castro Alves-BA, 25 de Abril de 2019.

HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HPMXBPW10+WHKM9Y9H30SQ

Esta edição encontra-se no site: www.castroalves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
3 de Maio de 2019
32 - Ano - Nº 1142

Castro Alves

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

EXTRATO DO CONTRATO Nº 278/2019

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº 008/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA.
CONTRATADA: D.I. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA.
Vigência: 16 de Abril de 2019 até 13 de Outubro de 2019.
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Dotação Orçamentária:
Órg. 0200-Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Unid. 0201-Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
PA-2003-Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.03.00-Secretaria das Relações Institucionais, Empreendedorismo
Unid.03.01- Secretaria das Relações Institucionais, Empreendedorismo
PA-2005- Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria das Relações Institucionais
Empreendedorismo
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.04.00-Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
Unid. 04.01- Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
PA-2007- Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.05.00-Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade Racial
Unid. 05.01- Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade Racial
PA. 2008- Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade
Racial
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.06.00-Secretaria do Esporte e Lazer
Unid.06.01- Secretaria do Esporte e Lazer
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PA- 2011- Manutenção das Ações Administrativas da Secretaria de Esporte e Lazer
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg. 07.00-Secretaria de Educação
Unid.-07.01-Fundo Municipal de Educação
PA-2014-Gestão das Atividades da Secretaria de Educação
33.90.30.00.00- Material de Consumo
01-Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Educação 25%
Órg. 08.00- Secretaria de Saúde
Unid.08.01- Fundo Municipal de Saúde
PA-2029-Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde
PA-2032-Manutenção do Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde
PA-2033-Manutenção do Funcionamento das Unidades de Saúde da Família
PA-2034-Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
PA-2035- Manutenção das Ações de Saúde Mental (CAPS)
PA-2039-Manutenção das Ações de Vigilância e Promoção a Saúde
33.90.30.00.00- Material de Consumo
02- Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Saúde 15%
14-Transferência de Recurso do SUS
Órg. 09.00-Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania
Unid.09.01- Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania
PA- 2042- Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Assistência Social, Habitação e
Cidadania
PA-2043-Manutenção do Conselho Tutelar
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.-09.00- Secretaria de Assistência Social Habitação e Cidadania
Unid.-09.02- Fundo Municipal Assistência Social
PA-2046-Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social
PA-2047-Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI
PA-2048-Manutenção do Serviço de Proteção de Média Complexidade: CREAS FEDERAL E CREAS
ESTADO
PA-2049-Manutenção do Programa Bolsa Família –IGD/PBF
PA-2052-Manutenção do Sistema Único de Assistência Social – IGD/SUAS
PA-2053- Proteção Social Básica: CRAS FEDERAL, CRAS ESTADO E SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV)
PA-2054-Manutenção de Serviço de Alta Complexidade Casa Lar
PA-2055-Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância
PA-2059-Manutenção da Assistência a Pessoas Carentes em Risco Social- BENEFICIOS
EVENTUAIS
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
29- Transferências de Recursos do FNAS
28-Transferência de Recursos do FEAS
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Castro Alves

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

Órg.10.00-Secretaria de Infraestrutura, Estradas e Seviços Públicos
Unid.10.01- Secretaria de Infraestrutura, Estradas e Seviços Públicos
PA-2062-Manutenção das Ações Administrativas da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços
Públicos
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.11.00- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unid.11.01- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
PA-2070-Gestão das Ações Administrativas da Secretaria do Meio Ambiente
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários

Castro Alves-BA, 16 de Abril de 2019.

HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS
PREGOEIRO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

EXTRATO DO CONTRATO Nº 277/2019

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº 008/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA.
CONTRATADA: DGF COMERCIO E SERVIÇO LTDA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA.
Vigência: 16 de Abril de 2019 até 13 de Outubro de 2019.
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Dotação Orçamentária:
Órg. 0200-Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Unid. 0201-Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
PA-2003-Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.03.00-Secretaria das Relações Institucionais, Empreendedorismo
Unid.03.01- Secretaria das Relações Institucionais, Empreendedorismo
PA-2005- Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria das Relações Institucionais
Empreendedorismo
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.04.00-Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
Unid. 04.01- Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
PA-2007- Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.05.00-Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade Racial
Unid. 05.01- Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade Racial
PA. 2008- Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Promoção da Igualdade
Racial
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.06.00-Secretaria do Esporte e Lazer
Unid.06.01- Secretaria do Esporte e Lazer
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52
PA- 2011- Manutenção das Ações Administrativas da Secretaria de Esporte e Lazer
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg. 07.00-Secretaria de Educação
Unid.-07.01-Fundo Municipal de Educação
PA-2014-Gestão das Atividades da Secretaria de Educação
33.90.30.00.00- Material de Consumo
01-Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Educação 25%
Órg. 08.00- Secretaria de Saúde
Unid.08.01- Fundo Municipal de Saúde
PA-2029-Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde
PA-2032-Manutenção do Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde
PA-2033-Manutenção do Funcionamento das Unidades de Saúde da Família
PA-2034-Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
PA-2035- Manutenção das Ações de Saúde Mental (CAPS)
PA-2039-Manutenção das Ações de Vigilância e Promoção a Saúde
33.90.30.00.00- Material de Consumo
02- Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Saúde 15%
14-Transferência de Recurso do SUS
Órg. 09.00-Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania
Unid.09.01- Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania
PA- 2042- Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Assistência Social, Habitação e
Cidadania
PA-2043-Manutenção do Conselho Tutelar
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.-09.00- Secretaria de Assistência Social Habitação e Cidadania
Unid.-09.02- Fundo Municipal Assistência Social
PA-2046-Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social
PA-2047-Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI
PA-2048-Manutenção do Serviço de Proteção de Média Complexidade: CREAS FEDERAL E CREAS
ESTADO
PA-2049-Manutenção do Programa Bolsa Família –IGD/PBF
PA-2052-Manutenção do Sistema Único de Assistência Social – IGD/SUAS
PA-2053- Proteção Social Básica: CRAS FEDERAL, CRAS ESTADO E SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV)
PA-2054-Manutenção de Serviço de Alta Complexidade Casa Lar
PA-2055-Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância
PA-2059-Manutenção da Assistência a Pessoas Carentes em Risco Social- BENEFICIOS
EVENTUAIS
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
29- Transferências de Recursos do FNAS
28-Transferência de Recursos do FEAS
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

Órg.10.00-Secretaria de Infraestrutura, Estradas e Seviços Públicos
Unid.10.01- Secretaria de Infraestrutura, Estradas e Seviços Públicos
PA-2062-Manutenção das Ações Administrativas da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços
Públicos
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários
Órg.11.00- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unid.11.01- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
PA-2070-Gestão das Ações Administrativas da Secretaria do Meio Ambiente
33.90.30.00.00- Material de Consumo
00- Recursos Ordinários

Castro Alves-BA, 16 de Abril de 2019.

HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS
PREGOEIRO
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