Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal
1

Quarta-feira • 29 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 802
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Ribeira do Pombal publica:
x Ata de Registro
019/2021.
x Ata de Registro
019/2021.
x Ata de Registro
019/2021.
x Ata de Registro
019/2021.
x Ata de Registro
019/2021.

de Preços Nº 054/2021 - Pregão Eletrônico Nº
de Preços Nº 055/2021 - Pregão Eletrônico Nº
de Preços Nº 056/2021 - Pregão Eletrônico Nº
de Preços Nº 057/2021 - Pregão Eletrônico Nº
de Preços Nº 066/2021 - Pregão Eletrônico Nº

Gestor - Eriksson Santos Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO, S\N, RIBEIRA DO POMBAL - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DEJT7SU8E9UPHOYMQ8PBMA

Quarta-feira
29 de Setembro de 2021
2 - Ano - Nº 802

Ribeira do Pombal

Atas
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
(Processo Administrativo n° 140/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO
DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa JR COSTA DA SILVA MERCEARIA - ME, inscrita no
CNPJ sob nº09.402.672/0001-06, estabelecida na Rua Abelardo Gama, nº55, sala, CEP: 48.400-000, Centro,
Ribeira do Pombal/BA, cujos preços estão registrados, em face da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
019/2021.

ITEM CAT
MAT

DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

04

463988

09

458909

15

232236

AÇÚCAR CRISTAL - origem vegetal, constituído kg
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar. Aspecto:
sólido com cristais bem definidos. Cor: branca. Odor e sabor
próprio do produto. Embalagem intacta de 1 kg com identificação
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 09 (seis) meses a contar da data da entrega.
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Longo constituído de grãos Kg
inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem
primária de 01 Kg 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. O produto deve estar de acordo com a
legislação vigente, do Ministério da Agricultura, pecuária e
abastecimento (MAPA).
A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, suportando
o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso líquido
de 30 Kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 12
(doze) meses a partir da data da entrega na unidade requisitada.
BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA – Tradicional, deverá ser Pct
fabricado a partir de matérias-primas 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

QTDE

VALOR
VALOR TOTAL
UNITÁRIO

15.500

R$: 3,00

R$: 46.500,00

7.000

R$: 3,70

R$: 25.900,00

10.000

R$: 3,10

R$: 31.000,00
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19

463591

22

447616

34

479080

básica de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
leite integral, 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.
Embalagem dupla, contendo 400g. Tipo 3 em 1. A embalagem
secundária deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, data de fabricação, quantidade do produto e número de
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 09
(nove) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
CAFÉ EM PÓ - Embalagem de 250 gramas, Café em pó Und
homogêneo, torrado e moído, com grãos selecionados, com selo
de pureza ABIC. Contendo os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais sobre o produto, número de lote, data
de fabricação e data de validade. O produto deverá apresentar
validade de 12 (doze) meses
CARNE DE FRANGO: PEITO, DESOSSADO E SEM PELE- filé
Kg
Embalagem de 01 kg – Proveniente de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária. Aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajosa, cor própria sem manchas avermelhadas, cheiro e sabor
próprios, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e de
qualquer substancia contaminante que possa alterar os aspectos
normais do produto, acondicionado em embalagem plástica
atóxica condicionados não violada, resistente, contendo
externamente os dados de identificação e procedência (nome e
endereço do abatedouro, identificação completa do produto),
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e o
carimbo de inspeção do SIF, número do lote, data de validade e
quantidade do 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 . O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
FARINHA DE MILHO FLOCADA - Flocão (para cuscuz) - Und
Elaborada a partir do grão do milho sem sal. Produto de coloração
amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência
de umidade, isento de sujidade, parasitas e larvas. Embalagem
de 500 gramas, 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 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

4.500

R$: 3,60

R$: 16.200,00

7.000

R$:15,50

R$:108.500,00

15.500

R$: 1,05

R$: 16.275,00
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460265

40

464562

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Especificação: Tipo 1, Kg
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. Embalagem intacta de 1
kg, 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 FRADINHO: Tipo I, isento de matéria terrosa, de parasitas, Kg
de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos,
brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados,
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e
qualidade, preferencialmente produzido pela Agricultura Familiar
produção da última safra. Embalagem de 1 Kg. Validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.

1.500

R$: 3,60

R$: 5.400,00

3.500

R$: 4,95

R$: 17.325,00

267.100,00

Ribeira do Pombal/BA, 14 de setembro de 2021.

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

________________________________________________

JR COSTA DA SILVA MERCEARIA - ME
CNPJ sob nº 09.402.672/0001-06
JOSÉ RONIELE COSTA DA SILVA
Fornecedora Registrada
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
(Processo Administrativo n° 140/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2021

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa ARCANJO COMÉRCIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº
20.194.045/0001-51, estabelecida na Praça 20 de agosto, s/nº, centro, São Gonçalo dos Campos – BA, CEP: 44.330-000, cujos
preços estão registrados, em face da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021.
ITEM

CAT
MAT

11

461695

12

478822

13

468302

14

469775

17

456468

DESCRIÇÃO

ALHO IN NATURA- Bulbo inteiro, nacional, de boa qualidade, firme
e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações
e cortes, isento de sujidade, parasitas, larvas e nenhum ponto de
mofo.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - acidez 0,5%, embalagem de
500 ml de vidro, com identificação (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.
BATATA INGLESA: Procedentes de espécies de vegetais genuínos,
serem colhidos ao atingirem o grau normal de evolução do
tamanho- Tamanho médio- e apresentados ao consumo em
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor
próprios; Livres de danificações, enfermidades, terra aderida,
sujidades, parasitos e larvas; e estarem isentas de umidade
externa anormal, odor e sabor estranhos; Limites Máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.
BEBIDA LÁCTEA – Bebida láctea fermentada, sabores diversos.
Embalagem em bandeja com 6 unidades com peso de 540 ml (total
da bandeja). 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 03 (três) meses a partir da
entrega do produto.
BISCOITO SEM LACTOSE SALGADO TIPO CREAM CRACK- Tipo
água e sal, 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 400g. A
embalagem secundária deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, data de fabricação, quantidade do produto

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Kg

200

R$: 22,50 R$: 4.500,00

Und

150

R$: 16,90

R$:2.535,00

Kg

2.600

R$: 3,40

R$: 8.840,00

Bandeja

23.000

R$: 5,40

R$: 124,200,00

Pct

150

R$: 4,35

R$:652.00
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23

447866

24

463781

42

442237

44

459016

45

447138

e número de registro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
CARNE DE FRANGO: SOBRECOXA - Embalagem de 01 kg. Kg
Proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, .
Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem
manchas avermelhadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de
sujidades, parasitas, larvas e de qualquer substancia
contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto
acondicionado em embalagem plástica atóxica condicionados não
violada, resistente, contendo externamente os dados de
identificação e procedência os dados de identificação e
procedência (nome e endereço do abatedouro, identificação
completa do produto), número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e o carimbo de inspeção do SIF, número
do lote, data de validade e quantidade do 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. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
CEBOLA BRANCA: Procedente de matéria prima vegetal em bom Kg
estado sanitário. Tamanho médio, apresentar grau de evolução
completo com aroma, e cor característico; não conterem
substâncias terrosas, sujidades, larvas ou corpos estranhos
aderentes à superfície externa; Não apresentar pontos de fungos.
Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.
FORMULA INFANTIL 2, DE SEGUIMENTO com 400g Formula Und
infantil para lactentes 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. Validade mínima
de 01 ano a contar da data de entrega.

2.000

R$: 13.50

R$: 27.000,00

2.000

R$: 2,55

R$: 5.100,00

200

R$:32,00

R$: 6.400,00

FUBÁ DE MILHO – Extraído do milho, pó amarelo FINO e de fácil Pct
escoamento produto submetido a processo de maceração, secagem,
moagem, peneiração e laminação, com procedência de grãos sãos,
limpos, isentos de impurezas, mofo ou bolores, odores e estranhos.
Embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente, incolor,
termos selada, contendo externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e informações nutricionais. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses.

3.000

R$: 2,15

R$:5.070,00

IOGURTE ZERO LACTOSE - Iogurte com polpa de frutas para Und
dietas com restrição de lactose. Embalagem plástica com peso
líquido 170g. 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.

500

R$: 2,15

R$: 1.075,00
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47

447375

49

447879

63

464484

66

464514

73

464365

Registro
no
Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 4 (quatro)
meses a contar da data de entrega.
LEITE PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE Ingredientes básicos: leite
em pó integral. Não deve apresentar cor alaranjada ou amarelo
forte, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Embalagem de
300 gramas e deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá
atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de
origem animal limpos não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo O produto
deverá apresentar validade mínima de 09 (nove) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
LINGUIÇA – Linguiça Tipo Calabresa Cozida e 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, registro do
SIF. Podendo ser entregue em embalagem de 500g e 2,5 kg
de acordo com o setor de alimentação, sendo sua cotação de
preço por quilogramas. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a contar a partir da data de entrega.
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, de primeira qualidade,
extraída da polpa da fruta integral, 100% natural, sem adição de
conservantes, embalagem externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg. Embalagem 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.
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, de primeira qualidade,
extraída da polpa da fruta integral, 100% natural, sem adição de
conservantes, embalagem externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg. Embalagem 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
UVA ROXA OU VERDE SEM CAROÇO: tipo Thompson
apresentando tamanho, cor e formação uniformes, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Apresentar em cachos e não soltos. Isento de ferrugem, terra,
sujidades, ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca;
Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados pela ANVISA.

Und

300

R$: 17,50

R$: 5.250,00

Kg

2.500

R$:17,50

R$: 43.750,00

Kg

5.500

R$: 5,90

R$: 32.450,00

Kg

5.500

R$: 5,90

R$: 32.450,00

Kg

300

R$: 7,70

R$: 2.310,00

Total:

R$:296.512,50

Ribeira do Pombal/BA, 14 de setembro de 2021.
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
Eriksson Santos Silva
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

________________________________________________

ARCANJO COMÉRCIO EIRELI-ME
CNPJ sob nº .20.194.045/0001-51.
Pedro Arcanjo Querino dos Santos
Fornecedora Registrada

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
(Processo Administrativo n° 140/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa MASCARENHAS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 35.670.196/0001-06, estabelecida na Avenida Salustiano Barreto
Mendonça, nº511, GALPÃO – ZONA SUL, CEP: 48.400-000, Centro, Ribeira do Pombal/BA, cujos preços estão registrados, em face
da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021.

ITEM CAT
MAT

DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTDE

VALOR
VALOR TOTAL
UNITÁRIO

03

463556

Und

2.200

R$: 2,99

R$: 6.578,00

06

464534

Und

300

R$: 6,68

R$: 2.004,00

07

310412

Und

9.500

R$: 2,04

R$: 19.380,00

10

460501

ACHOCOLATADO INSTATANEO- em pó instantâneo, de 1º
qualidade, contendo, principalmente, na sua base de ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó. Embalagem de 400 gramas. 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.
AMENDOIM CRU SECO – Produto de boa qualidade, cru, inteiro,
descascado e com pele, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem de 500 g. Validade mínima de 6 meses a contar da
data da entrega.
AMIDO DE MILHO - Cereal de preparo variados, preparado a
partir de um único ingrediente: O amido. Não contém glutén.
Embalagem resistentes, com informações sobre o valor
nutricional, peso de 200g. O Prazo de validade mínimo de 9 (nove)
meses a contar a partir da data de entrega.
AVEIA EM FLOCOS FINOS - 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. Embalagem de 200 g,
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

Und

3.500

R$: 2,24

R$: 7.840,00

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
Página 01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DEJT7SU8E9UPHOYMQ8PBMA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Setembro de 2021
10 - Ano - Nº 802

Ribeira do Pombal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

16

402158

20

463873

21

463872

26

463974

28

237916
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vedada e sem danos mecânicos. Será rejeitada os flocos de aveia
que apresente odor oxidado e/ ou de mofo.
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER – 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 400g. Tipo 3 em 1. A embalagem primária
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, data de fabricação, quantidade do produto e número de
registro. A embalagem secundária deve ser em caixa de papelão
limpa, íntegra e resistente. O produto deverá apresentar validade
mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
CANELA EM CASCA- Canela da China em hastes. Sem umidade,
seco, embalagem em de 20 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.
CANELA EM PÓ- Canela da China em pó. Sem umidade, seco,
embalagem em tubo de 35 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.
CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL- Multicereais para
preparo de mingau, preparado a partir de matérias prima sãs,
limpas, enriquecido com vitaminas.
Embalagem resistentes, com informações sobre o valor
nutricional, Embalagem em sachê com peso de 180g. Prazo de
validade mínimo de 9 (nove) meses a contar a partir da data de
entrega.
Obs: Na lista de ingredientes não conter açúcar.
COCO RALADO- Coco ralado sem adição de açúcar, em flocos
finos, acondicionado em embalagem atóxica, contendo 100g, 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.
COCO RALADO- Coco ralado sem adição de açúcar, em flocos
finos, acondicionado em atóxica, contendo 1 kg, 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.
COMINHO EM PÓ- Produto alimentício à base de cominho, 100%
de cominho. Embalagem com dados de identificação do produto,

Pct

6.500

R$: 2,49

R$: 16.185,00

Und

300

R$: 1,74

R$: 522,00

Und

150

R$: 1,74

R$: 261,00

Pct

9.500

R$: 3,48

R$: 33.060,00

Pct

300

R$: 3,48

R$: 1044,00

Pct

2.500

R$: 24,97

R$: 62.425,00

Pct

900

R$: 0,78

R$: 702,00
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46
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marca do fabricante, prazo de validade maior que seis meses.
Embalagem de 60g.
FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Fermento para bolo, embalagem
de 100gr. Contendo informações nutricionais do produto. Prazo
de Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.
FEIJÃO CARIOQUINHA- Tipo 1, constituído de grãos inteiros,
limpos, novos e sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, de
animais, fungos, ou parasita, fragmentos estranhos, umidade.
Embalagem própria, atóxica, intacta, transparentes. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação 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 kg.
LEITE PÓ INTEGRAL –
Ingrediente básico: leite em pó integral.
Não deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, manchas
escuras ou esverdeadas (mofo). Devendo ter boa solubilidade.
Embalagem de 200 gramas e deve conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações
nutricionais, número de
lote, quantidade do produto,
número do registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá
atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de
origem animal limpos não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo O produto
deverá apresentar validade mínima de 09 (nove) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
MACARRÃO DO TIPO AVE MARIA - Massa de sêmola com ovos e
demais substancias permitida.. Acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500
gramas, 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 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO – Massa de sêmola com ovos e
demais substancias permitida. O produto deve ser isento de
corantes artificiais, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
500 gramas. 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 06 (seis) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MILHO DE PIPOCA 500G – Milho de primeira qualidade,
beneficiado, polido, limpo, isento de sujidade e outras misturas de
espécie, acondicionados em saco plástico de 500g, devidamente

Und

350

R$: 2,47

R$: 864,50

Kg

6.500

R$: 4,98

R$: 32.370,00

UND

43.500

R$: 3,98

R$: 173.130,00

Pct

1.500

R$: 2,48

R$: 3.720,00

Pct

1.500

R$: 2,48

R$: 3.720,00

Pct

1.200

R$: 1,98

R$: 2.376,00
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identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade. Prazo de validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data do recebimento do produto.
MILHO BRANCO, PARA MUNGUNZÁ - Seco processado em grãos
crus, para mungunzá, embalagem de 500g. 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.
Prazo de validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MILHO VERDE EM CONSERVA – Ingredientes: Milho, água e sal.
Acondicionada em embalagem contendo peso drenado 170 g,
com identificação (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
ORÉGANO DESIDRATADO – orégano desidratado, contendo 10
gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade. Acondicionado em saco
transparente, atóxico e resistente hermeticamente vedado e com
CNPJ da empresa que embala.
OVO DE GALINHA- Ovo branco grande, in natura, tipo A, isento de
sujidade, fungos e substancias tóxicas. Acondicionado em
embalagem apropriada, registro de SIF.
Características gerais: Não ser submetido a qualquer processo
de conservação; ser limpo; apresentar casca lisa integra pouco
porosa, resistente com calcificação uniforme e formato
característico; Apresentar claras transparentes, densas, firmes,
espessas, límpidas, sem manchas ou turvação e com claras
intactas; apresentar classificação segundo a coloração de casca,
peso e classe da qualidade; serão considerados impróprios para
consumo os ovos que apresentem:
a. Alteração da gema e da clara (gema aderente á casca,
gema arrebentada, com machas securas, presença de
embrião com manchas orbitárias ou em adiantado
estado de desenvolvimento)
b. Podridão (vermelho negro ou branco)
c. Presença de fungo externa ou internamente;
d. Cor, odor ou sabor anormal;
e. Ovos sujos externamente por matérias estercorais ou
que tenham estado em contato com substâncias
capazes de transmitir odores ou sabores estranhos,
que possam injeta-los ou infesta-los;
f. Rompimento da casca e da membrana (estácea), desde
que seu conteúdo tenha entrado com material de
embalagem;
g. Contenham substancias tóxicas.

Pct

3.500

R$: 1,86

R$: 6.510,00

Und

900

R$: 2,18

R$: 1.962,00

Und

250

R$: 3.57

R$: 892,50

Dz

7.500

R$: 4,97

R$: 37.275,00
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Acondicionado: Embalagem em caixa de papelão acomodado em
bandejas de 12 unidades de ovos. Entrega imediata pós
embalagem e transporte, preferencialmente, refrigerado ao local.
PÃO TIPO HOT DOG - Produto fermentado, preparado,
obrigatoriamente com farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, sal, açúcar e água. Deve ter peso líquido de 50
gramas cada unidade, acondicionado em saco plástico atóxico,
transparente, resistente, fechado. Fabricado com matériasprimas 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.
Obs: Não serão aceitos os pães amassados e nem queimados.
PÃO TIPO FRANCÊS- Produto fermentado, preparado,
obrigatoriamente com farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, sal. Deve ter peso líquido de 50 gramas cada
unidade, acondicionado em saco plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado. 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.
Obs: Não serão aceitos os pães amassados e nem queimados.
PÃO TIPO DOCE - Com fio de goiabada por cima, polvilhada com
coco ralado. Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e
higiênico-sanitárias adequadas, Bem acondicionadas, assadas ao
ponto. Não apresentar com pontos de queimados e nem
amassado. Entrega do produto fresco, de fabricação diária. Deve
ter peso líquido de 50 gramas cada unidade, acondicionado em
saco plástico atóxico, transparente, resistente, fechado.
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.
Obs: Não serão aceitos os pães amassados e nem queimados.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Natural média, “carne
branca”, crocante, integral, composta com farinha de soja
desengordurada transgênica. Isento de gorduras trans., sem
adição de corante ou caramelo, acondicionada em embalagem de
400 gramas. 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.
TRIGO PARA QUIBE - grãos limpos, cor, sabor e aroma
característicos do produto. Pacote de Polietileno Atóxico,
transparente, resistente. Embalagem de 500 gramas, com

Und

140.000 R$: 0,22

R$: 30.800,00

Und

17.000

R$: 0,24

R$: 4.080,00

Und

70.000

R$: 0,24

R$: 16.800,00

Pct

9.500

R$: 3,48

R$: 33.060,00

Pct

500

R$: 2,98

R$: 1.490,00
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identificação (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 05
(cinco) meses a contar da data de entrega.
Total:

R$:499,051,00

Ribeira do Pombal/BA, 14 de setembro de 2021.

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

________________________________________________
MASCARENHAS COM.ATAC.EVAREJ.DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

CNPJ sob nº 35.670.196/0001-06
LEILA MIRANDA MASCARENHAS
Fornecedora Registrada
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
(Processo Administrativo n° 140/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021
Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO DE
RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa EDMUNDO DE JESUS SANTOS DE RIBEIRA DO POMBAL - ME,
inscrita no CNPJ sob nº19.577.111/0001-93, estabelecida na Rua José Francisco,, nº280/A, sala, CEP: 48.405-000, Centro,
Banzaê/BA, cujos preços estão registrados, em face da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021.

ITEM CAT
MAT

DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

64

464511

65

464475

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, de primeira qualidade, extraída Kg
da polpa da fruta integral, 100% natural, sem adição de
conservantes, embalagem externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg. Embalagem 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.
POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, de primeira qualidade, Kg
extraída da polpa da fruta integral, 100% natural, sem adição de
conservantes, embalagem externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg. Embalagem 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.

QTDE

VALOR
VALOR TOTAL
UNITÁRIO

5.500

R$: 4,98

R$: 27.390,00

5.500

R$: 5,20

R$: 28.600,00

R$ 55.990,00

Ribeira do Pombal/BA, 14 de setembro de 2021.

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

________________________________________________

EDMUNDO DE JESUS SANTOS DE RIBEIRA DO POMBAL-ME
CNPJ sob nº 19.577.111/0001-93
JOSÉ RONIELE COSTA DA SILVA
Fornecedora Registrada
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
(Processo Administrativo n° 140/2021)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2021
Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021, celebrada entre o MUNICÍPIO DE RIBEIRA
DO POMBAL – ESTADO DA BAHIA e a Empresa ANA CARLA REIS SOUZA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 31.442.757/0001-69, estabelecida
na Rua Raimundo Borges de Santana, s/nº, CEP: 48.410-000, Centro, Cicero Dantas/BA, cujos preços estão registrados, em face da
realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021.
ITEM

CATMAT

1

2

DESCRIÇÃO

UNIDADE QTDE

ABACAXI: de boa qualidade, apresentar coroa firme a polpa, com
maturação semi-madura. Procedentes de espécimes vegetais genuínos
e sadias, aroma, cor e sabor próprios da espécie. Apresentar grau de
maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e
464375
Und
a conservação em condições adequadas para o consumo. Isento de
ferrugem, terra, sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca; Limites máximos de resíduos de agrotóxicos
fixados pela ANVISA.
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ (Cúrcuma)- ingrediente: Açafrão-daTerra em pó. Não contém glutén. Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Condimento em pó
434127 fino homogêneo, elaborado a partir da cúrcuma, sem sal, com aspecto, Und
cor, cheiro e sabor próprio, isentam de sujidade e materiais estranhos
acondicionado em saco transparente, atóxico, resistente
hermeticamente vedado. Embalagem: 50g.

1.500

VALOR
UNITÁRIO

5.700,00

3,80

1,15

250

VALOR TOTAL

287,50

5

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – Composição natural de 100 % stévia.
O produto deverá estar dentro das qualidades mínimas regidas pelo
407523 Ministério da Saúde. Embalagem: frasco com 60 ml, contendo Und
identificação do produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 1 ano a partir da data da entrega na unidade requisitada.

8

ARROZ BRANCO TIPO 1 – NÃO parbolizado, polido, classe longo fino,
constituída de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem de 01 Kg, em sacos plásticos transparentes atóxicos,
474371 limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto Kg
até o momento do consumo. O produto deve estar de acordo com a
legislação vigente do Ministério da Agricultura, pecuária e
abastecimento (MAPA)..

3.000

3,48

10.440,00

18

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO - Embalagem de 400
245803 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, Pct
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou

150

2,65

397,50

100

270,00

2,70
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Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Produzido a partir de matérias prima sã e limpa, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais. Aparência: massa bem assada, sem recheio,
sem cobertura, não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e
sabor próprios. Validade: mínima de 09 (nove) meses a contar da data
de entrega.
CEBOLA ROXA: Procedente de matéria prima vegetal em bom estado
sanitário. Tamanho médio, apresentar grau de evolução completo com
aroma, e cor característico; não conterem substâncias terrosas,
463780
Kg
sujidades, larvas ou corpos estranhos aderentes à superfície externa;
Não apresentar pontos de fungos. Limites máximos de resíduos de
agrotóxicos fixados pela ANVISA.

500

3,09

1.545,00

27

CHARQUE BOVINA- Dianteira Curada e Dessecada em bom estado de
conservação, sem sinais de contaminação ou armazenamento
inadequado, sem pontos esverdeados. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
447732 oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA Kg
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. Podendo ser entregue
em embalagem a vácuo de 500g, 1kg e 5 kg de acordo com o setor
de alimentação, sendo sua cotação de preço por quilogramas.

1.500

31

CONDIMENTO LOURO EM FOLHA- Apresentação natural, matéria prima,
louro em folha, aspecto físico folha desidratada, sem sal, com aspecto,
463904 cor, cheiro e sabor próprio, isentam de sujidade e materiais estranhos. Und
Acondicionado em saco transparente, atóxico e resistente
hermeticamente vedado e com CNPJ da empresa que embala.

300

1,05

315,00

32

COLORÍFICO EM PÓ - 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,
463937
Und
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.

1.600

0,41

656,00

33

CRAVO DA ÍNDIA -Especiaria, matéria-prima cravo da índia,
constituídos por botões florais sãos, secos e limpos,
463892
Pct
acondicionado em saco plástico íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente.

300

36

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Especificação: Tipo 1, enriquecida
465332 com ferro e ácido fólico, 100% pura de excelente qualidade, pó branco, Kg
fino e de fácil escoamento, não devendo estar empedrado e isento de

1.500

32,00

48.000,00

570,00

1,90

3,49

5.235,00
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sujidades. Embalagem intacta de 1 kg, 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.

37

FERMENTO SECO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO PARA PÃO – embalagem
em sachê de 10 gramas. Cor creme claro, característico, cheiro e
sabor próprio. Fabricado com matérias-primas em perfeito estado
462150 sanitário, isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais. Pct
Não deverá conter substâncias estranhas à sua composição. Não
deverá possuir cheiro a mofo e sabor amargo. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

41

464552

43

442237

48

464012

52

459002

FEIJÃO PRETO - Tipo 1, constituído de grãos inteiros, limpos, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos, ou parasita,
fragmentos estranhos, umidade. Embalagem própria, atóxica, intacta,
transparentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação 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 kg.
FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE 400g Formula infantil para
lactentes com intolerância à lactose, isenta de lactose, óleos vegetais e
maltodextrina enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro
e outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS. Validade mínima de 01 ano a contar da data de
entrega.
LEITE DE COCO - Produto obtido do coco, pasteurizado e
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.
Acondicionado em embalagem 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. O produto deverá apresentar validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
MARGARINA VEGETAL - Constituída de no mínimo 60% de lipídeos, com
sal, em potes plásticos, com tampa, com proteção interna pós tampa
(lacre) Embalagem de 500 g. Deverá ter carimbo do SIF. Embalagem
original devidamente identificada, com rótulo contendo todas as
informações do produto de acordo com a legislação vigente. A amostra
deverá ser correspondente ao produto entregue. Prazo de validade
mínima de 09 (nove) meses a partir da data do recebimento do produto.

Kg

unid.

250

0,98

245,00

300

4,75

1.425,00

50

1.745,00

34,90

Und

5.000

2,69

13.450,00

und

10.500

1,87

19.635,00

53

MARGARINA VEGETAL - Constituída de no mínimo 60% de lipídeos, com
sal, em potes plásticos, com tampa, com proteção interna pós tampa
(lacre) Embalagem de 500 g. Deverá ter carimbo do SIF. Embalagem
463699 original devidamente identificada, com rótulo contendo todas as Und
informações do produto de acordo com a legislação vigente. A amostra
deverá ser correspondente ao produto entregue. Prazo de validade
mínima de 09 (nove) meses a partir da data do recebimento do produto.

2.000

3,96

7.920,00

57

ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL - derivado de soja comestível, e refinado,
416665 acondicionado em embalagem primária de garrafa PET de 900 ml, Und
plástica resistente, lacrada, transparente, contendo externamente as

5.000

7,39

36.950,00

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
Página 03

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DEJT7SU8E9UPHOYMQ8PBMA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Setembro de 2021
19 - Ano - Nº 802

Ribeira do Pombal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número
de lote e número de registro. Com embalagem secundaria resistente
do tipo caixa de papelão. Prazo de validade mínima de 09 (nove) meses
a partir da data do recebimento do produto.

68

PÓ PARA GELATINA – sem sabor, sem corantes. Acondicionado em
embalagem de sachê, peso de 12 g contendo a identificação do produto,
462723 peso, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão Und
competente e data de embalagem. Validade de 1 ano, a contar data da
entrega.

300

69

QUEIJO TIPO MUSSARELA - fresco, refrigerado, coloração amarelado,
embalado em saco plástico resistente atóxico e transparente. Isento de
estufamento, rachadura e mofos. Contendo na embalagem a
237777 identificação do produto, validade, data de embalagem, peso líquido, Kg
marca do fabricante. O produto deverá ter selo de inspeção do órgão
competente. Registro do SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

250

70

71

74

SAL REFINADO IODADO - Iodado constituído de cristais de granulação
uniforme e isento de impurezas e umidade. Com embalagem primária
de saco de polietileno, atóxico, transparente, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Embalagem de 01 quilo. A embalagem deve
461092
Kg
conter externamente as respectivas informações nutricionais, número
de lote, número de registro, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 08 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
TOMATE: Maduro e Semi-maduro procedente de espécie de vegetais
genuínos, ser colhido ao atingir o grau normal de evolução e tamanho.
Apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do
aroma, cor e sabor próprios da espécie; estar livres de enfermidades;
433806
Kg
não estar verde, não apresentar manchas escuras, terra aderida,
sujidades, parasitos e larvas. Isento de umidade externa anormal, odor
e sabor estranhos. Limites máximos de resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
VINAGRE BRANCO – 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,
249818 deve estar intacta, acondicionada em garrafas plásticas resistentes. Und
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.

2.500

480,00

1,60

7.750,00

31,00

1.375,00

0,55

5.000

2,79

13.950,00

2.200

1,08

2.376,00

180.717,00

Ribeira do Pombal/BA, 29 de setembro de 2021.
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