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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
(Processo Administrativo n° 100/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021
Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO
DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa J R COSTA DA SILVA MERCEARIA - ME, inscrita no
CNPJ sob nº 09.402.672/0001-06, estabelecida na Rua Abelardo Gama, nº 55, Centro, CEP: 48.400-000, Ribeira do
Pombal/BA, cujos preços estão registrados, em face da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021.

J R COSTA DA SILVA MERCEARIA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 09.402.672/0001-06, estabelecida na Rua Abelardo
Gama, nº 55, Centro, CEP: 48.400-000, Ribeira do Pombal/BA, representa pelo Sr. JOSÉ RONIELE COSTA DA SILVA, CPF:
044.122.945-01, RG: 14.082.355-79 SSP/BA, Endereço Residencial: Rua Abelardo Gama, nº 55, Casa, Centro, CEP: 48.400000, Ribeira do Pombal/BA, email: laktelma1@gmail.com, Tel: 75-99857-8037.
ITENS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA (ME & EPP)
ITEM
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2
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DESCRIÇÃO

MARCA

QTD

ACHOCOLATADO LIQUIDO – ENRIQUECIDO EM VITAMINAS.
Tipo achocolatado park contendo 200 ml. Em embalagem
tetra, de 1º qualidade, contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma natural
de chocolate, sem corantes artificiais, sem glúten. Deve ser
obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de
Fabricação, a Resolução – RDC nº 27, de 06 de agosto de 2010
ITALAQUINHO 15.000
e suas atualizações. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto e número
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de
09 (nove) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
AÇÚCAR CRISTAL, branco, contendo no mínimo 98,3% de
sacarose; livre de fermentação isenta de matéria terrosa, de
ITAJA
3.000
parasito e de detritos animais e vegetais; aparência, cor e
cheiro próprios do tipo de açúcar; sabor doce; validade
mínima de 12 meses.
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO Composição: edulcorante
natural glicosídeo de esteviol, conservador benzonato de
sódio e acidulante ácido cítrico. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde. Embalagem: frasco com
100 ml, contendo identificação do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis).

MARATA

150

UND

VALOR
UNIT.

UNID.

1,10

16.500,00

KG

2,10

6.300,00

UNID.

2,15

322,50

VALOR TOTAL
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9

ALHO IN NATURA,- Bulbo inteiro, nacional, de boa qualidade,
firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes,, tamanho e coração uniforme entre 75
a 100 gr, isento de sujidade, parasitas e larvas.
AMIDO DE MILHO (tipo MAISENA), embalagem com 200
gramas. Amido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ARROZ INTEGRAL- características técnicas: classe: longo,
fino, tipo integral. o produto não deve apresentar mofo,
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada
(empapamento). Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em potes de 1 kg, em polientileno,
transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses de
validade.
ARROZ, branco tipo 1, embala. NÃO parbolizado, polido, classe
longo fina, constituída de grãos inteiros, isento de sujidades
e materiais estranhos, embalagem de 1,0 Kg em sacos
plásticos transparentes atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. O produto deve estar de acordo com
a legislação vigente, especialmente a Resolução CNNPA n° 12
de 1978 da ANVISA/MS, normativas de n° 06 de 16/02/2009
do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento
(MAPA) e portaria de 269 de 17 de novembro de 1988 de
Ministério de Agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA).
ARROZ, parborizado tipo 1, embalagem de 1,0 kg. Longo
constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima
15%, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem
primária de 01 quilo em sacos plásticos transparentes
atóxicos, limpos não violados, resistentes 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 e data de validade, quantidade do produto.
ARROZ, quebradinho tipo 2, embalagem de 1,0 kg. Não
Parbolizado, polido, classe longo fino, constituída de grãos
inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos,
embalagem de 01 quilo em sacos plásticos transparentes
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. O
produto deve estar de acordo com a legislação vigente,
especialmente a Resolução CNNPA n° 12 de 1978 da
ANVISA/MS, normativas de n° 06 de 16/02/2009 do
Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA)
e portaria de 269 de 17 de novembro de 1988 de Ministério de
Agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA).

ARGENTINO

20

KG

24,00

480,00

MAISENA

80

UNID.

2,20

176,00

URBANO

60

KG

5,00

300,00

URBANO

100

KG

4,20

420,00

URBANO

3.000

KG

4,20

12.600,00

URBANO

150

KG

4,15

622,50
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AVEIA EM FLOCOS FINOS, 100% natural, sem aditivos ou
conservantes, acondicionados em embalagem de 200
gramas. De primeira qualidade, produto resultante da
moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação,
isenta de sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado
de conservação. Acondicionado em sacos plásticos,
transparente, resistente, atóxicos, apropriados e fechados,
contendo no máximo de produtos e contendo dados de
identificação e procedência, informação nutricional sobre o
produto, número de lote, data de fabricação e data de
validade. Embalagem secundária em caixa de papelão vedada
e sem danos mecânicos. Será rejeitada os flocos de aveia que
apresente odor oxidado e/ ou de mofo.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM- com acidez máxima de
0,5% (em ácido oleíco) para temperar alimentos; embalagem
de 500 ml. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da
data de entrega.

QUAKER

120

UNID

2,10

252,00

COCINERO

30

UNID

15,50

465,00

12

AZEITONA, verde em conserva embalagem 390 gramas com
caroço, água, sal e acidulante (INS 330). NÃO CONTÉM
GLÚTEN.

HADA

50

PCT

3,70

185,00

13

BALAS, diversas, acondicionadas em embalagem de 1,0
kg. Açúcar, Glicose, Água potável, Gordura Vegetal
Hidrogenada, Cloreto de Sódio, Estabilizante: Lecitina de Soja,
Acidulante: Ácido Cítrico Contém Aroma Artificial de diversos.
Não contém Glúten.

SIMONETO

100

PCT

5,10

510,00

14

BARRA DE CEREAL, sabores variados, embalagem de 20
gramas. Ingredientes: cereais (aveia e flocos de cereais),
glicose de milho açúcar invertido, soro de leite, cacau,
gordura vegetal, antioxidante lecitina de soja e
aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. alérgicos:
contém aveia, leite e derivados de cevada e de soja. Pode
conter amêndoa, amendoim, avelã, castanha-de-caju,
castanha-do-brasil, centeio, látex natural, macadâmia, nozes,
pecãs, pistache e derivados de trigo.

NUTRY

200

UNID

1,40

280,00

TABULEIRO

5.000

UNID

1,35

6.750,00

BAUDUCCO

6.000

UNID

0,60

3.600,00

15

16

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, com polpa de fruta em
diversos sabores na embalagem sachê de 150 ml.
Embalagem de 150 ml, tipo sachê. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto, informações nutricionais,
registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). Prazo
de validade de no mínimo 45 dias a partir da entrega do
produto.
BISCOITO DE LEITE COM COBERTURA, embalagem com 50
gramas.

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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BISCOITO RECHEADO, sabores variados, embalagem com
56 gramas. Biscoito recheado de boa qualidade, diversos
sabores, inteiros, constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e endereço do
fabricante e a data da fabricação Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.

BAUDUCCO

6.000

UNID

0,55

3.300,00

18

BISCOITO SABOR AVEIA E MEL- apresentação redondo,
sabor aveia e mel, classificação, características adicionais
sem recheio, tipo rosquinha, aplicação nutricional infantil,
embalagem de 200 gramas

NESTLE

500

UNID

2,70

1.350,00

SOLHITS

10.000

UNID

0,90

9.000,00

MARILAN

6.000

PCT

2,50

15.000,00

TUPY

3.000

PCT

2,50

7.500,00

BAUDUCCO

10.000

UNID

0,50

5.000,00

23

BISCOITO, TIPO MARIA, embalagem de 400 gramas.
Tradicional, deverá ser fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasita
e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres
organolépticos anormais. Elaborado com composição básica
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite
integral, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e
outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos
pela legislação vigente. Aparência: massa bem assada, sem
recheio, sem cobertura, com cor, cheiro e sabor próprios.

TUPY

3.000

PCT

3,20

9.600,00

24

BOLINHO COM RECHEIO, sabores variados, embalagem com
40 gramas. o, tipo pronto para consumo. Sabor baunilha
com recheio de chocolate. Acondicionado em embalagem
individual de 40 gr.

BAUDUCCO

10.000

UNID

0,90

9.000,00

19

20

21

22

BISCOITO SALGADINHO, TIPO COCKTAIL SNACKS, sabores
variados, embalagem com 60 gramas.
BISCOITO SALGADO, Gol Class, sabores variados,
embalagem contendo 06 unidades com 156 gramas.
Composição básica farinha de trigo enriquecida com ácido
fólico e ferro, acondicionado em embalagens (pacote)
impermeáveis com 04 unidades de 26 g, fechadas e
reembaladas em caixa de papel vedada. As embalagens
devem conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data
de validade.
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, embalagem de 400
gramas. Elaborado com composição básica de farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e outras
substancias permitidas. Aparência: massa bem assada, sem
recheio, sem cobertura, com cor, cheiro e sabor próprios.
Não serão aceitos produtos murchos. Embalagem dupla,
contendo 400 grs. Tipo 3 em 1.
BISCOITO TIPO WAFFER, sabores variados, embalagem com
35 gramas. Biscoito doce tipo wafer, com recheio sabor
chocolate, pacotes com 30g a 40 g, devendo apresentar na
embalagem as informações nutricionais e prazo de validade,
sem gordura trans.

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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28
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BOMBOM, recheado com creme de castanha de caju, coberto
com chocolate, Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, massa
de cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, amendoim, soro de leite em pó, gordura vegetal,
farinha de soja, manteiga de cacau, castanha de caju, leite
em pó integral, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo
vegetal, cacau, leite em pó desnatado, extrato de malte,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato,
fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante.
Embalagem de 1,0 kg
CALDO, de carne em pó, embalagem de 1,0 kg. Ingredientes:
Sal, açúcar, maltodextrina, gordura vegetal, extrato de
levedura, pimenta-preta, louro, aipo marrom, salsa,
cúrcuma, carne desidratada de bovino, realçadores de sabor
glutamato de sódio e inosinato de sódio, corantes caramelo
IV, cúrcuma e urucum, antiumectante dióxido de silício e
aromatizantes. Contém Glúten.
CALDO, de carne, caixa com 12 tabletes, embalagem de 126
gramas. Sal, amido, gordura vegetal, açúcar, oleína de
palma, pimenta vermelha, salsa, louro, alho, carne bovina,
aromatizantes, realçadores de sabor glutamato
monossódico e inosinato dissódico, corantes caramelo iv e
natural urucum e acidulante ácido cítrico. Alérgicos: contém
derivados de soja. Pode conter leite, ovo, trigo, cevada, aipo
e mostarda. Contém glúten.
CALDO, de galinha, caixa com 12 tabletes, embalagem de 126
gramas. de carne, caixa com 12 tabletes, embalagem de 126
gramas. Sal, amido, gordura vegetal, açúcar, oleína de
palma, pimenta vermelha, salsa, louro, alho, galinha,
aromatizantes, realçadores de sabor glutamato
monossódico e inosinato dissódico, corantes caramelo iv e
natural urucum e acidulante ácido cítrico. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE, OVO,
TRIGO, CEVADA, AIPO E MOSTARDA. CONTÉM GLÚTEN.
CANELA EM CASCA, embalagem com 1,0 kg. Produto de boa
qualidade, fornecido em embalagem selada, contendo data de
fabricação e validade.
CANELA EM PÓ, embalagem com 1,0 kg. Sem umidade, seco,
embalagem de 50 g contendo identificação do produto. Data
de fabricação e prazo de validade com registro do Ministério
da Saúde, obedecendo a resolução 12/78 CNNPA. O produto
deverá apresentar validade mínima de 09 (nove) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

GAROTO

100

PCT

18,00

1.800,00

KNORR

100

KG

5,50

550,00

KNORR

100

CX

2,80

280,00

KNORR

100

CX

2,80

280,00

DA ANA

10

KG

9,50

95,00

DA ANA

40

KG

36,00

1.440,00

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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CARNE CHARQUE corte bovino dianteiro embalagem de 1,0
kg. Dianteira Curada e Dessecada em bom estado de
conservação, sem sinais de contaminação ou
armazenamento inadequado. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99. Deve conter data de fabricação, procedência e
SIF.

GMA

30

KG

40,00

1.200,00

33

CATCHUP, tradicional, embalagem 300 gramas Tomate,
açúcar, vinagre, sal, amido modificado, condimentos,
acidulante ácido lático, conservado de potássio e
aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

PALMEIRON

50

UNID

2,30

115,00

34

CHÁS, naturais sabores diversos, caixa com 10 saquinhos,
embalagem de 10 gramas. Validade mínima de 6 meses.

MARATA

100

CX

2,00

200,00

35

CHOCOLATE EM BARRA, tablete de 1,0 kg. composto de
açúcar, manteiga de cacau, soro de leite em pó, massa de
cacau, leite em pó composição i: emulsificantes e
aromatizantes embalagem primaria: embalagem primaria
folha de alumínio embalagem secundaria: embalagem
secundaria filme de polipropileno.

MAVALEIRO

20

UNID

20,00

400,00

MIL CORES

100

UNID

2,50

250,00

COPRA

30

UNID

1,40

42,00

36

37

CHOCOLATE GRANULADO, embalagem com 200 gramas.
Características: tipo: granulado sabor chocolate
composição: composto de açúcar, gordura vegetal, glicose
em pó, cacau em pó e emulsificantes embalagem primaria:
embalagem primaria plástica hermeticamente fechada e
atóxica.
COCO RALADO, sem açúcar, a base de polpa de coco
desidratado, embalagem com 50 gramas desidratado,
maltodextrina, e conservante INS 223. Não Contém Glúten.

38

COCO RALADO, sem açúcar, a base de polpa de coco
desidratado, embalagem com 1,0 kg. desidratado,
maltodextrina, e conservante INS 223. Não Contém Glúten.

COPRA

40

KG

16,00

640,00

39

COMINHO MUIDO, embalagem com 100 gramas.
Condimento em pó deve apresentar aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isentos de materiais estranhos.
Acondicionado primariamente em saco plástico transparente
atóxico, resistente e hermeticamente vedado, com data de
fabricação, de validade e número de lote.. Prazo de validade
mínimo de 09 meses a partir da data do recebimento do
produto.

MARATA

60

UNID

0,40

24,00

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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CORANTE (COLORÍFICO), a base de urucum, - fino,
homogêneo, elaborado a partir do urucum, fubá e óleos
vegetais, sem sal, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
isentos de materiais estranhos. Embalagem de 100
gramas, acondicionado primariamente em saco plástico
transparente atóxico, resistente e hermeticamente vedado,
com data de fabricação, data de validade e número de lote.
Embalagem secundária de plástico resistente. Prazo de
validade mínimo de 09 (nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.

60

UNID

0,42

25,20

41

CREME DE LEITE, tradicional, embalagem de 200 gramas.
Creme de leite, espessantes celulose microcristalina, goma
xantana, carragena e goma jataí e estabilizantes citrato de PIRACANJUBA
sódio, tripolifosfato de sódio, difosfato dissódico, fosfato
monossódico e/ou bicarbonato de sódio.

50

UNID

2,50

125,00

42

CREME DE MILHO (CANJICA / MINGAU), natural, amarelo,
embalagem de 500 g glúten. Produto naturalmente sem
glúten e produzido em local onde são processados alimentos
com glúten.

MARATA

30

UNID

1,50

45,00

43

DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE, embalagem de
800 gramas açúcar, amendoim torrado, glucose e
antiumectante, pacote com 50 unid, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da ANVISA/ms.

JAZAM

100

PCT

10,00

1.000,00

44

DOCE TIPO NEGO BOM, embalagem de 400 gramas banana,
açúcar, ácido cítrico, glicose de amido. Embalagem com 50
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com
as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms.

CRISTAL

100

PCT

3,50

350,00

45

DOCE TIPO PAÇOCA DE AMENDOIM, embalagem de 800
gramas. Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. Alérgicos:
Contém amendoim. Não contém glúten.

MINEIRINHA

100

PCT

12,30

1.230,00

46

ERVILHA, reidratada, em conserva, embalagem com 280
gramas. Salmoura (água e sal) e estabilizante cloreto de
cálcio. não contém glúten. Alérgicos: pode conter soja.

ODERICH

50

UNID

2,10

105,00

47

EXTRATO DE TOMATE, embalagem de 1,0 kg. - Ingredientes:
Tomate, cebola, açúcar, sal, amido modificado, óleo de
girassol, extrato de levedura, alho, especiarias e realçador
de sabor glutamato monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem: sache 340g com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e informações nutricionais, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

HADA

10

KG

4,30

43,00

MARATA

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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49

50

51

52

53

EXTRATO DE TOMATE, embalagem tetra pak de 340 gramas
- Ingredientes: Tomate, cebola, açúcar, sal, amido modificado,
óleo de girassol, extrato de levedura, alho, especiarias e
realçador de sabor glutamato monossódico. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Embalagem: sache 340g com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e informações nutricionais, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
FARINHA DE MANDIOCA, tradicional, embalagem com 1,0 kg.
Especificação: Fina, branca, torrada, Tipo 1, embalada
empacotes plásticos transparentes, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto ate o
momento do consumo, acondicionados em fardos. A
embalagem devera conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricional, número
de lote, datada validade, quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo 05 (cinco) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Unidade de compra kg.
FARINHA DE TRIGO TIPO 1, com Fermento, tradicional,
embalagem com 1 kg. FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação: Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico,
100% pura de excelente qualidade, pó branco, fino e de fácil
escoamento, não devendo estar empedrado e isento de
sujidades. na embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto. Validade
mínima de 6 meses na data da entrega.
FEIJÃO - TIPO CARIOCA, tradicional, embalagem com 1 kg.
constituído de grãos inteiros, limpos, novos e sadios. Isento
de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasita, fragmentos
estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou
espécies apresentando laudo de classificação e registro do
Ministério da Agricultura. Embalagem própria, atóxica,
intacta, transparentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricional, número de lote, data de validade,
marca do fabricante e peso. Prazo de validade de no mínimo
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Unidade de compra 1,0 kg.
FEIJÃO BRANCO, tipo 1, embalagem de 1,0 kg. Tipo 1
(Fradinho). Acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, 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 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.

HADA

50

UNID

1,30

65,00

MUCAMBO

3.000

KG

3,00

9.000,00

SARANDI

100

PCT

3,80

380,00

BDA

3.000

KG

6,50

19.500,00

MUCAMBO

20

KG

7,50

150,00

30

PCT

0,80

24,00

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS.
Fermento químico em pó, embalagem com 100 gramas.
DONA BENTA
Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato
monocalcio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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IOGURTE NATURAL, sabores variados, na embalagem
CHUPETINHA de 120 ml.
Leite integral e/ou leite
desnatado e/ou leite
integral reconstituído, leite
desnatado reconstituído, leite em pó desnatado e fermento
lácteo. NÃO CONTÉM GLÚTEN, tipo sachê. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto, informações nutricionais,
registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). Prazo
de validade de no mínimo 45 dias a partir da entrega do
produto.

TABULEIRO

5.000

UNID

0,55

2.750,00

55

IOGURTE NATURAL, sabores variados, na embalagem de 180
ml. Produto elaborado a partir de leite desnatado, com
vitaminas e cálcio. Consistência firme. Potes de 180g com
rótulo contendo informação nutricional, informação sobre
glúten, validade e lote.

TABULEIRO

5.000

UNID

1,35

6.750,00

56

IOGURTE ZERO LACTOSE, sabores v4ariados, na embalagem
de 180 ml Iogurte com polpa de frutas para dietas com
restrição de lactose. Contendo na embalagem a identificação
(rótulo) do produto, marca do fabricante, validade, data de
embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão
competente. Fornecer em transporte refrigerado. Validade
mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega.

DANONE

200

UNID

1,85

370,00

200

PCT

0,95

190,00

50

UNID

4,30

215,00

100

UNID

2,50

250,00

150

UNID

7,15

1.072,50

57

58

59

60

JUJUBA, embalagem de 70 gramas. rope de glicose
trânsgenico, açúcar, amido de milho modificado trânsgenico,
aromas artificiais de abacaxi, morango, uva, laranja e limão,
GOMETES
acidulante ácido lático (INS 270), corantes artificiais amarelo
tartrazina (INS 102), amarelo crepúsculo (INS 110), vermelho
ponceau (INS 124), azul brilhante.
LEITE CONDENSADO, produzido com leite integral, açúcar e
lactose, embalagem de 395 gramas. Em caixinha tetra Pack,
PIRACANJUBA
valor nutricional completo, sif. Validade mínima de 1 ano a
partir da data de entrega.
LEITE DE COCO, tradicional, Natural, concentrado,
pasteurizado, homogeneizado. Aspecto de emulsão liquida
espessa, translúcida, de coloração branco-leitosa, cheiro e
sabor próprio. Deve estar isento de sujidades, parasitas,
larvas e substâncias estranhas à sua composição.
MENINA
Acondicionado em embalagem tipo pet de 500 ml. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto e
informações nutricionais.
LEITE EM PÓ DESNATADO, acondicionado em embalagem de
400 gramas. Carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e
vitaminas (A e D), não contendo glúten. Produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Embalagem
(lata – sachê) contendo 400 g.

CCGL

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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62

63

64

65

66

67

LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE, embalagem de 400
gramas. Ingredientes básicos: leite em pó integral
fortificado com ferro e vitamina, estabilizante e lecitina de
soja. Característica física- Químicas: Proteínas mínimas:
25% lipídeos maior ou igual a 26% produto obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para a
alimentação humana. Não deve apresentar cor alaranjada ou
amarelo forte, manchas escuras ou esverdeadas (mofo).
LEITE EM PÓ Nº 1 formula láctea infantil, embalagem de 400
gramas. de 0 a 6 meses com proteínas lácteas, adicionada
de prebióticos, óleos vegetais enriquecida com vitaminas,
nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos,
atendendo as recomendações do CodexAlimentarius
FAO/OMS. Com no mínimo 80% do prazo de validade.
LEITE EM PÓ Nº 2 formula láctea infantil, embalagem de 400
gramas. de 06 a 12 meses com proteínas lácteas, óleos
vegetais, enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais,
ferro e outros oligoelementos, Atendendo as recomendações
do Codex Alimentarius FAO/OMS. Com no mínimo 80% do
prazo de validade
LEITE PASTEURIZADO, integral, acondicionado em
embalagem plástica ou em caixa de 1,0 litro. Conservado e
transportado entre 1 a 10 graus centigrados, tipo c; teor de
matéria gorda integral; envasado em embalagem de saco de
polietileno de baixa densidade com boa qualidade sem a
presença de germes patogênicos, matéria terrosa ou
parasitos; com cheiro e sabor característicos.
LEITE, EM PÓ INTEGRAL, embalagem de 800 gramas. Leite
em pó integral, instantâneo, de origem animal, enriquecido
com no mínimo 8 vitaminas e minerais. Isento de gorduras
trans. Embalado em embalagem aluminizada com 400g. No
seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela
nutricional com identificação da porção, modo de preparo,
rendimento, prazo de validade e número de lote.
LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA, Embalagem em
filme PVC ou em saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca e carimbo oficiais, de acordo
com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA N° 304
de 22/04/96 e N°145 de 22/04/98, resolução da ANVISA N°
105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / vigilância sanitária.
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE N° 8.0: Massa alimentícia, tipo
espaguete. Composição mínima: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, ovos. Embalagem de 500 grs.
Acondicionada em embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico com respectivas informações
nutricionais, data de fabricação, data de validade, número de
lote e registro. A embalagem secundaria em fardos
resistentes. Prazo de validade mínima de 09 (nove) meses a
partir da data do recebimento do produto.

NESTLE

50

PCT

15,50

775,00

NESTLE

120

UNID

26,50

3.180,00

NESTLE

120

UNID

25,50

3.060,00

DAMARE

100

LITROS

4,50

450,00

ITALAC

100

PCT

19,50

1.950,00

PERDIGÃO

100

KG

19,50

1.950,00

SPAGUETTO

3.000

PCT

1,50

4.500,00
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69

70

71

72

MACARRAO TIPO PARAFUSO- elaborado com farinha de
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo e demais
substancias permitida. O produto deve ser isento de
corantes artificiais, sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500 grs. Acondicionada em embalagem
primária de saco plástico transparente atóxico com
respectivas informações nutricionais, data de fabricação,
data de validade, número de lote e registro. A embalagem
secundaria em fardos resistentes. Prazo de validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data do recebimento do
produto.
MAIONESE, tradicional, embalagem Água, óleo vegetal de
soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, gema de ovo,
estabilizantes gomas xantana e goma acidulante ácido lático,
conservador de potássio, aromatizantes, corantes naturais
urucum e páprica, sequestrante E.D.T.A. cálcio dissódico e
antioxidante TBHQ. 200 g, NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA.
MARGARINA VEGETAL, acondicionado em embalagem de
250 gramas. Constituída de no mínimo 60% de lipídeos,
com sal, em potes plásticos, com tampa, Produzida á partir
da interesterificação dos ácidos graxos, recebendo assim,
comercialmente, a designação "livre de gordura trans".
Deverá ter carimbo do sif. Embalagem original devidamente
identificada, com rótulo contendo todas as informações do
produto de acordo com a legislação vigente.
MARGARINA VEGETAL, acondicionado em embalagem de
500 gramas. Constituída de no mínimo 60% de lipídeos,
com sal, em potes plásticos, com tampa, de 500 gramas
cada. Produzida á partir da interesterificação dos ácidos
graxos, recebendo assim, comercialmente, a designação
"livre de gordura trans". Deverá ter carimbo do sif.
Embalagem original devidamente identificada, com rótulo
contendo todas as informações do produto de acordo com a
legislação vigente.
MASSA DE MACARRÃO PARA SOPA, EMBALAGEM DE 500
GRAMAS Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico (Vitamina B9), ovos, amido, corantes naturais (Urucum
e cúrcuma) CONTÉM GLÚTEN.

BRANDINI

120

PCT

2,30

276,00

HADA

50

UNID

1,10

55,00

DELICATA

700

UNID

2,30

1.610,00

DELICATA

100

UNID

5,20

520,00

YARA

100

PCT

2,30

230,00
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MASSA DE MILHO P/ CUSCUZ (FLOCADA), especificação:
flocos de milho pré-cozido embalagem de 500 gramas.
Elaborada a partir do grão do milho e enriquecida com ferro
e Ácido fólico. Produto de coloração amarela, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade,
isento de sujidade, parasitas e larvas, acondicionado em saco
plástico transparente e atóxico, limpos, não violados,
resistentes que garantam a integridade do produto,
embalados secundariamente em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto,
informações nutricionais e número de registro. O produto
deverá apresentar validade mínima de 09 (nove) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.

MARATA

3.000

UNID

1,30

3.900,00

74

MILHO BRANCO, seco processado em grãos crus, para
mungunzá, embalagem de 500 gramas, Seco processado em
grãos crus, para mungunzá. Especificação: de primeira
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidade e
outras misturas de espécie, acondicionados em saco plástico
de 500g, devidamente identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso liquido.

MARATA

60

PCT

1,50

90,00

MARATA

100

PCT

2,30

230,00

ODERICH

70

UNID

2,00

140,00

MARATA

80

UNID

3,30

264,00

75

76

77

MILHO TIPO ALHO, apropriado para pipoca, embalagem de
500 gramas. Especificação: de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidade e outras
misturas de espécie, acondicionados em saco plástico de
500 g, devidamente identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso liquido. Prazo de validade mínima de 09 (nove) meses a
partir da data do recebimento do produto.
MILHO VERDE, em conserva, embalagem com 280 gramas.
Água, pasta de alho (alho, acidulante ácido cítrico e
conservador metabissulfito de sódio), vinagre, sal, amido
modificado, açúcar, conservadores sorbato de potássio e
benzoato de sódio. CONTÉM GLÚTEN.ALÉRGICOS: PODE CONTER
DERIVADOS DE SOJA E CEVADA.
MISTURA PARA BOLO, sabores variados, embalagem com
400 gramas. Composição do produto Ingredientes: açúcar,
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido
de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante
estearato de propileno glicol, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, fosfato de
alumínio e sódio, fosfato monocálcicomonohidratado), e
aromatizantes. Contém Glúten. Informação Nutricional,
Porção de 37 g (4 colheres de sopa). Valor energético 148
kcal, carboidratos 29g, proteínas 1,5g, gorduras trans 0,9g,
gorduras totais 2,9g. Embalagem de 450gr. Diversos
sabores.
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MISTURA PARA MINGAU DE AMIDO DE MILHO, sabor de
chocolate, embalagem de 500 gramas. Sabor Chocolate,
enriquecida com ferro, zinco, ácido fólico vitaminas A, B1, B2,
B3,B6,B12 C, e minerais.

MAISENA

150

UNID

3,00

450,00

79

MUCILON Multicereais de preparo instantâneo, preparado a
partir de matérias prima sãs, limpas, enriquecido com
vitaminas. Embalagem resistentes, com informações sobre o
valor nutricional, peso de 400 grs. Prazo de validade mínimo
de 09 (nove) meses a contar a partir da data de entrega.

NESTLE

30

UNID

4,00

120,00

SOYA

3.000

UNID

7,50

22.500,00

DA ANA

20

UNID

0,80

16,00

MULUNGU

120

DUZIA

4,50

540,00

BIMBO

2.200

UNID

0,25

550,00

5.200

UNID

0,20

1.040,00

80

81

82

ÓLEO DE SOJA, produto derivado de soja comestível e
refinado, de boa qualidade, acondicionado em embalagem pet
de 900 ml.
OREGANO EM FOLHAS, embalagem com 8 gramas.
Apresentação natural, matéria prima, orégano, aspecto
físico granulado, sem sal, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isentam de sujidade e materiais estranhos.
Acondicionado em saco transparente, atóxico e resistente
hermeticamente vedado e com CNPJ da empresa que embala.
OVOS, classe A, branco. Ovo branco médio, in natura, tipo A,
pesando no mínimo 50 grs por unidade, isento de sujidade,
fungos e substancias tóxicas. Acondicionado em embalagem
apropriada, 15 dias do seu acondicionamento e suas
condições deverão estar de acordo com a RIISPOA//MA, RES
01 de 05/07/91.

83

PÃO DE LEITE, Produto fermentado, preparado,
obrigatoriamente com farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, sal, açúcar e água. Deve ter peso líquido de
50grs cada unidade, acondicionado em saco plástico
atóxico, transparente, resistente, fechado, com peso líquido
de 01 quilo, contendo dados do fabricante, data de fabricação
e validade. Fabricado com matérias-primas de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação. As características gerais do
produto deverão atender a RESOLUCAO RDC N 263, de
22/09/2005 e demais normas e legislações sanitárias.
Validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega.

84

PÃO FRANCÊS OU DE SAL, Produto fermentado, preparado,
obrigatoriamente com farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, sal, açúcar e água e recheio doce. Deve ter
peso líquido de 50 grs cada unidade, acondicionado em
saco plástico atóxico, transparente, resistente, fechado, com
peso líquido de 01 quilo, contendo dados do fabricante, data
O BARATEIRO
de fabricação e validade. Fabricado com matérias-primas de
primeira qualidade, isentas de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação. As características
gerais do produto deverão atender a RESOLUCAO RDC N 263,
de 22/09/2005 e demais normas e legislações sanitárias.
Validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega.
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PIPOCA DOCE, super torradas, pacote de 15 gramas cada,
fardo com 30 unidades. Este produto permanece próprio
para o consumo até a data de validade, porém pode perder a
crocância se não for armazenado corretamente em local
fresco e seco. Pipoca Assada. Não contém glúten. Milho não
transgênico. Embalado sem contato manual. Feito com Milho:
O milho é um dos alimentos mais nutritivos que existem. É
constituído de carboidratos, proteínas e sais minerais (ferro,
fósforo, potássio, cálcio). Ele contém também fibras.
PIRULITOS GRANDE TIPO DO CHAVES, em pacote com 50
unidades.
PIRULITOS, diversos, acondicionados em embalagem de 700
gramas, sabores frutas.

MIKÃO

200

FARDO

7,89

1.578,00

FLOPITO

200

PCT

12,00

2.400,00

FLOPITO

100

PCT

7,30

730,00

90

POLPA DE FRUTA NATURAL, sabores variados,
acondicionada em embalagem plástica, pacote com 1,0 kg de
1ª qualidade. Extraída da polpa da fruta integral, 100%
natural, sem adição de conservantes, embalagem externa de
plástico atóxica, transparente, do produto contendo marca,
data de validade, lote, e informe nutricional. Conforme
instrução normativa em vigor. Prazo de validade mínimo de
6 (seis) meses a partir data de entrega.

ALIANÇA
NUTRI

400

KG

6,00

2.400,00

91

PRESUNTO, fatiado, acondicionado em embalagem de
1,0kg.sem capa de gordura, peça inteira; Presunto fatiado,
com cor, odor e sabor característico do produto, de boa
qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo
informação do produto e validade.

SUINCO

60

KG

19,00

1.140,00

92

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, cor clara, mínima de
52% de concentração de proteína, acondicionada em
embalagem de 400 gramas. Natural média, “carne branca”,
crocante, integral, composta com farinha de soja
desengordurada transgênica. Isento de gorduras trans., sem
adição de corante ou caramelo, Embalagem primária de
plástico atóxico, com respectiva informação nutricional, data
de fabricação, data de validade, número de lote e número de
registro e com embalagem secundária de papel resistente.
Prazo de validade mínimo: 10 (dez) meses a partir da data do
recebimento do produto.

SOPA

80

UNID

3,50

280,00

93

QUEIJO RALADO, tipo parmesão, tradicional, em embalagem
de 50 gramas. Embalado em saco plástico transparente
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação.

MILKLY

50

UNID

2,60

130,00

94

QUEIJO TIPO MUSSARELA, embalagem de 1,0 kg. peça
inteira, consistência semi suave, suave textura fibra, elástica
e fechada, cor branco amarelado, uniforme, odor láctico,
pouco perceptível, crosta não possui.

LATTO

60

KG

28,50

1.710,00

88
89
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QUEIJO TIPO PRATO LANCHE, embalagem de 1,0 kg. leite
pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermento láctico, cloreto
de cálcio, coagulante quimosina e corante natural. alérgicos:
contém leite. Contém lactose. não contém glúten.

FRIMESA

60

KG

33,00

1.980,00

96

REFRIGERANTE EM DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM
CAÇULINHA DE 237 ML.

SKIN

5.000

UNID

0,80

4.000,00

97

REFRIGERANTE EM DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM PET DE
2,0 LITROS. de boa qualidade, com açúcar em sua
composição, constando identificação do produto.

SKIN

600

UNID

3,50

2.100,00

98

SAL REFINADO, iodado, indicado para consumo humano,
acondicionado em embalagem de 1,0 kg. O produto deverá
estar de acordo com a NTA 02 e 71 (Decreto 12.486 de
20/10/78), Resolução RDC nº 259/2002 e Resolução n.º 26
de 17/06/2013 FNDE; composto de cloreto de sódio
cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá se
apresentar em cristais brancos, de forma cúbica; com adição
de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou
outro sal de iodo não tóxico), na dosagem mínima de 20 e
máxima de 60 mg de iodo por 1000g de produto, de acordo
com Legislação Federal Específica; sem glúten; livre de
sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem
primária: pacote plástico, atóxico, resistentes,
transparentes, lacrados, contendo 01kg. Embalagem
secundária: fardo plástico de alta densidade, resistentes,
atóxicos, hermeticamente selados.

MAX

50

KG

0,52

26,00

99

SALSICHA, embalagem em filme pvc transparente ou saco
plástico com 1,0 kg. A resfriada tipo hot dog de 1º qualidade,
devendo ser entregue em embalagem original á vácuo, com
registro no SIF(Serviço de Inspeção Federal) ou do
SISP(Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo) preparada
com carnes em perfeito estado de conservação. Não poderá
apresentar superfície úmida pegajosa, partes flácidas ou
consistência anormal.

AVIVAR

80

KG

8,50

680,00

100

SARDINHA EM LATA, em conserva, óleo de soja comestível,
acondicionado em embalagem de 125 gramas -. A lata deverá
apresentar revestimento interno apropriado, vedada, isento
de ferrugem e substâncias nocivas. Validade mínima de (06)
meses.

ROBINSON

100

UNID

3,50

350,00

101

SUCO, concentrado, liquido, natural, pronto pra beber,
diversos sabores, embalagem tetra pak de 200 ml.

MARATA

30.000

UNID

1,00

30.000,00

102

TRIGO PARA KIBE, embalagem de 500 gramas. Embalagem
plástica saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, produto de boa qualidade, validade de 3
meses a partir da data de entrega.

YOKI

20

UNID

2,50

50,00
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VINAGRE, vinho tinto, composto por Fermentado acético de
álcool potável, conservante e água. Deve apresentar aspecto
líquido, límpido, incolor, isento de partículas suspensas, com
odor acético, característico de vinagre com acidez 4%.
Embalagem: de 500 ml, deve estar intacta, acondicionada
em garrafas plásticas resistentes. Com prazo de validade:
mínimo de 6 meses a partir da data de entrega, a rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais.

MARATA

100

UNID

1,30

130,00

VALOR TOTAL DOS ITENS
258.548,70
Duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos.

Ribeira do Pombal/BA, 25 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
Eriksson Santos Silva
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

___________________________________
J R COSTA DA SILVA MERCEARIA - ME
CNPJ sob nº 09.402.672/0001-06
José Roniele Costa da Silva
Fornecedora Registrada

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Maria Helena Bacelar Brito
Secretária Municipal de Assistência Social
.
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
(Processo Administrativo n° 100/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2021
Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO
DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO &
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 37.847.062/0001-43, estabelecida na Avenida Antônio Sales,
nº 3169, 3º Andar, Sala 302, Dionísio Torres, CEP: 60.135-203 - Fortaleza/CE, cujos preços estão registrados, em
face da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021.
GLOBAL MEDICAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO & REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 37.847.062/000143, sediada na Avenida Antônio Sales, nº 3169, 3º Andar, Sala 302, Dionísio Torres, CEP: 60.135-203 - Fortaleza/CE, representa
pelo Sr. FRANCISCO CICERO DA SILVA VIANA, CPF: 457.477.333-20, RG: 950.020.763-88 SSP/CE, Endereço Residencial: Avenida
Senador Virgílio Távora, nº 2400, Ed. Alberto JR, Apt. 502 - B, Dionísio Torres, CEP: 60.170-251, Fortaleza/CE, email:
globalmedical.hospitalar@gmail.com, Tel: 85- 98848-0101 / 85-3215-2374 / 99633-0095.

ITEM PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA (ME & EPP)
ITEM
DO TR

26

DESCRIÇÃO

MARCA

CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ EMBALAGEM 250
GRS. Torrado e moído embalado a vácuo (tipo
tijolinho); aparência: pó homogêneo, fino; cor:
variando do castanho claro ao castanho escuro;
CAFÉ LIVA
sabor e cheiros próprios; validade mínima de 6
meses; embalagem: primária, própria, fechada,
constando identificação do produto, inclusive
classificação.
VALOR TOTAL DO ITEM

QTD

UND

VALOR
UNIT.

2.100

PCT

3,25

VALOR TOTAL

6.825,00

6.825,00

Seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais.
Ribeira do Pombal/BA, 25 de junho de 2021.
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
Eriksson Santos Silva
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

__________________________________________________________
GLOBAL MEDICAL HOSP. ODONT. & REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CNPJ sob nº 37.847.062/0001-43
Francisco Cicero da Silva Viana
Fornecedora Registrada

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Maria Helena Bacelar Brito
Secretária Municipal de Assistência Social
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
(Processo Administrativo n° 100/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2021
Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO
DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 39.631.605/0001-16, estabelecida na Rua Gerson de Barros Pinange, nº 57,
Cxpst: 004, Ponto de Parada, CEP; 52.041-370, Recife/PE, cujos preços estão registrados, em face da realização do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021.

BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 39.631.605/0001-16, sediada na
Rua Gerson de Barros Pinange, nº 57, Cxpst: 004, Ponto de Parada, CEP; 52.041-370, Recife/PE, representa pelo Sr. DANIEL
GUSTAVO ARAGÃO RIBEIRO, CPF: 041.621.354-52, RG: 6.281.896 SSP/PE, Endereço Residencial: Rua Mamede Coelho, nº 713, Dois
Unidos, CEP: 52.140-180, Recife/PE, email: brasilnegocioseireli@outlook.com, Tel: 81-3228-3986.

ITENS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA (ME & EPP)
ITEM
DO TR

85

DESCRIÇÃO

MARCA

QTD

PEIXE CORVINA, inteira embalagem de 1,0 kg. Congelado.
Produto de boa qualidade, congelado a (-18ºC). Aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem
manchas avermelhadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas, larvas e de qualquer
substancia contaminante que possa alterar os aspectos
normais do produto. É necessária a identificação completa
do produto número o registro no Ministério da Agricultura
(SIF ou SIE) número do lote, data de validade e quantidade do
COSTA SUL 3.000
produto. Durante a entrega do produto, este não deverá
apresentar-se em descongelamento, com cor marrom
esverdeada, embalagem sanguinolenta e/ou com odor
estranho. O transporte do produto deverá ser efetuado em
veículo com equipamentos capazes de manter a temperatura
do produto a menos dezoito graus centígrados (-18ºC), ou
inferior de acordo com a Resolução 35/77 da CNNPA. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

UND

VALOR
UNIT.

KG

15,00

VALOR TOTAL

45.000,00
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PEIXE MERLUZA, em filé congelado embalagem de 1,0 kg.–
Produto de boa qualidade, congelado a (-18ºC). Sem espinhas.
Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria
sem manchas avermelhadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas, larvas e de qualquer
substancia contaminante que possa alterar os aspectos
normais do produto. É necessária a identificação completa
do produto número o registro no Ministério da Agricultura
(SIF ou SIE) número do lote, data de validade e quantidade do COSTA DO
produto. Durante a entrega do produto, este não deverá
MAR
apresentar-se em descongelamento, com cor marrom
esverdeada, embalagem sanguinolenta e/ou com odor
estranho. O transporte do produto deverá ser efetuado em
veículo com equipamentos capazes de manter a temperatura
do produto a menos dezoito graus centígrados (-18ºC), ou
inferior de acordo com a Resolução 35/77 da CNNPA. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

60

KG

24,95

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.497,00

46.497,00

Quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais.
Ribeira do Pombal/BA, 25 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
Eriksson Santos Silva
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

___________________________________________________________
BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI - ME
CNPJ sob nº 39.631.605/0001-16
Daniel Gustavo Aragão Ribeiro
Fornecedora Registrada

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Maria Helena Bacelar Brito
Secretária Municipal de Assistência Social
.
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