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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
Pelo presente instrumento, o município de Itapitanga-BA, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE
REGISTRO DE PREÇOS, localizada na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, CEP 45.645-000,
Departamento de Licitação, Itapitanga - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, Sr. Clebson
Santos Moreira, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04 de Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL, transcurso o prazo
para interposição de recursos e a necessária homologação, a empresa abaixo citada, doravante
denominada Fornecedora, firma a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas
e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO.
DO PREÇO
Os preços estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, conforme tabelas abaixo:
EMPRESA: MARIA RITA DOS SANTOS SILVA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº. 40.318.718/0001-45, com sede na Rua Jurandy brito Marinho, nº 210, Centro Itapitanga Bahia, neste ato representada pela Srª. Maria Rita dos Santos Silva.
ITEM
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DESCRIÇÃO
Abacaxi Pérola: tamanho médio (entre 1 e 1,4kg), o
produto não deverá apresentar odor desagradável,
podridões, queimaduras de sol, manchas anormais, batidas,
rachaduras, exsudações e ataque de insetos. Deverá estar
maduro, apto para consumo.
Aipim descascado: branco, 1ª qualidade, descascado,
lavado, cortado em pedaços, congelado, em embalagens de
plástico resistente, sem rupturas, transparente, de 1kg. Sem
rupturas ou defeitos, não fibroso, livre de terra e corpos
estranhos. Não deverá apresentar odor forte e intenso (não
característico do produto), além de coloração anormal
(branca com pontos amarelo escuro e/ou marrom)
Alho Nacional in natura, de 1a qualidade, dentes grandes,
firme e intacto, sem lesões, perfurações e cortes, coloração
uniforme, sem sujidades, parasitas e larvas, não apresentar
brotamentos, podridão e mofo. Peso: entre 0,5 kg a 1,0 kg.
Preferencialmente orgânico. Entregar em sacos de nylon
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conforme quantidade solicitada.
Cebolinha Verde: in natura, de 1a qualidade, firme e
intacto, sem lesões, perfurações e cortes, coloração
uniforme, sem sujidades, parasitas ou larvas - maço com no
mínimo 100g.
Batata inglesa de 1a qualidade, fresca, tamanho grande,
casca lisa, isentas de brotamento, esverdeamento, rachadura
profunda, podridões no centro e na casca, ausência de
sujidades, parasitase larvas. Peso: entre 0,10 a 0,15 kg a
unidade.
Cebola: branca, in natura, de 1ª qualidade, produto fresco,
bulbos de tamanho médio, com casca compacta, firme, sem
rupturas, lesões de origem física e mecânica. Coloração
amarelo dourado. Deve estar isentos de sujidades, parasitas
e larvas e brotamento. Peso entre 0,18 a 0,2 kg a unidade
Cebolinha Verde: in natura, de 1a qualidade, firme e
intacto, sem lesões, perfurações e cortes, coloração
uniforme, sem sujidades, parasitas ou larvas - maço com no
mínimo 100g.
Cenoura in natura, 1a qualidade, fresca, com tamanho
médio entre 10 a 17 cm de comprimento, coloração laranja
intensa e com casca sã. Isenta de lesões, pigmentação verde
ou roxa na parte superior, folhas, rachaduras, podridão,
cortes na casca, terra, sujidades, parasitas e larvas. Peso
entre 0,070 a 0,140 kg a unidade. Embalagem de entrega
em caixas plásticas resistentes e limpas, conforme a
quantidade solicitada. Capacidade máxima da embalagem
20 kg.
Chuchu verde, in natura, de 1a qualidade, produto fresco,
ausência de resíduos terrosos, brotação, sujidades, parasitas
e larvas. Sem danos físicos e mecânicos, rachaduras e
cortes. Os frutos devem ser tenros, com coloração verdeclaro ou escuro e ausentes de espinhos. Preferencialmente
orgânico. Peso entre 300 a 400 gramas a unidade.
Banana branca (da Terra): in natura, 1a qualidade, em
pencas, fresca, grau máximo de tamanho, aroma, cor e
sabores característicos. Frutas em grau médio de
maturação. Isenta de lesões, danos, manchas, terra,
sujidades, parasitas e larvas. Preferencialmente orgânico.
Laranja pera: in natura, de 1ª qualidade, fresca e firme,
sem lesões e sem sinais de apodrecimento, sem manchas,
sem sinais de estar murcha, ausência de resíduos terrosos,
sujidades, parasitas e larvas. Peso: entre 0,12 kg a 0,15 kg a
unidade.
Limão taiti fresco de cor, cheiro e sabor próprio, com
polpa firme e intacta, devendo ser desenvolvido, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
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sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte.
Maça Fuji: in natura, de 1ª qualidade, madura, bem
formada, inteira e sã, de coloração própria, sem lesões, sem
manchas, ausência de resíduos terrosos, sujidades, parasitas
e larvas. Peso em média 120 gramas cada.
Mamão Formosa: in natura, de 1ª qualidade, maduro, com
polpa firme e intacta, sem lesões, sem sinais de
apodrecimento, sem manchas, ausência de resíduos
terrosos, sujidades, parasitas e larvas. Sendo cada unidade
envolta em papel.
Manga: in natura, 1a qualidade, fresco, grau de maturação
médio, coloração variada entre amarelo, laranja e vermelho.
Polpa suculenta e doce, em alguns casos fibrosa. Isenta de
lesões, machucados, sujidades, podridão, larvas e parasitas.
Melão: in natura, 1a qualidade, fresco, melão inteiro, doce
e suculento, limpo, consistência firme e grau médio de
maturação. Isento de lesões, danos, rachaduras, terra,
podridão, larvas e parasitas. Peso entre 1,0 kg a 3,0 kg a
unidade.
Repolho Comum: in natura, 1a qualidade, fresco, firmes,
cabeças fechadas com as folhas externas principais e
coloração uniforme. Isento de ferimentos, folhas
amareladas, manchas, terra, sujidades, parasitas e larvas.
Peso entre 1,5 kg a 3,0 kg a unidade.
Salsinha: in natura, de 1a qualidade, firme e intacto, sem
lesões, perfurações e cortes, coloração uniforme, sem
sujidades, parasitas ou larvas - maço com no mínimo 100g.
Tangerina/Poncã: in natura, de 1ª qualidade, fresca e
firme, sem lesões e sem sinais de apodrecimento, sem
manchas, sem sinais de estar murcha, ausência de resíduos
terrosos, sujidades, parasitas e larvas.
Tomate Longa Vida: in natura, tipo salada, 1a qualidade,
fresco, limpos, íntegros, tamanho médio, grau médio de
maturação, casca sã, polpa firme e intacta, coloração
vermelha. Isento de terra, sujidades, podridão, rachaduras,
parasitas e larvas, lesões, dano e manchas. Peso entre 0,07 a
1,2 kg.
Uva roxa: in natura, 1a qualidade, fresco, sem lesões, sem
sinais de apodrecimento, sem manchas, ausência de
resíduos terrosos, sujidades, parasitas e larvas
Uva verde: in natura, 1a qualidade, fresco, sem lesões, sem
sinais de apodrecimento, sem manchas, ausência de
resíduos terrosos, sujidades, parasitas e larvas
Couver-flor verde Manteiga: in natura, 1a qualidade,
fresco, sem lesões, sem sinais de apodrecimento, sem
manchas, ausência de resíduos terrosos, sujidades, parasitas
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e larvas
Batata in natura, espécie doce, de primeira qualidade,
tamanho uniforme, casca rosa escura, consistência firme e
peso individual médio de 150g. Sem danos aparentes,
rachaduras e pontos indicativos de germinação. Isenta de
terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões,
odores e sabor estranhos e em estado de decomposição.
Não se apresentar completamente maduro.
Beterraba in natura, de primeira qualidade, extra média,
peso individual de 250g, sem ramas, consistência firme e
sem rachaduras. Coloração roxa escura. Isenta de terra e
outro material estranho, sujidades, pragas, fungos, lesões,
indícios de germinação, odores e sabor estranhos e em
estado de decomposição. Não estar completamente madura.
Coentro in natura, de primeira qualidade, com folhas
íntegras, frescas, coloração verde escura e sem pontos
amarelados e danos aparentes. Isento de terra e outro
material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor
estranhos e em estado de decomposição.
Pepino in natura, variedade comum, de primeira
qualidade, consistência firme, coloração verde escuro e sem
pontos escurecidos. Isento de terra e outro material
estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos
e em estado de decomposição. Não estar completamente
maduro. Peso aproximado da unidade: 300g.
Pimentão Verde in natura, subgrupo verde, de primeira
qualidade, consistência firme, casca lisa e coloração
amarelo brilhante. Sem pontos escuros e danos aparentes.
Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas,
lesões, odores e sabor estranhos e em estado de
decomposição. Não estar completamente maduro. Peso
mínimo da unidade: 200g.
Melancia - de primeira; tamanho e coloração uniformes;
devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa intacta
e firme. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades,
pragas, fungos, lesões, indícios de germinação, odores e
sabor estranhos e em estado de decomposição. Não estar
completamente madura, as melancias deverão pesar
aproximadamente entre 8 a 10 kg
Abobora madura; de primeira (boa qualidade); tamanho e
coloração uniformes; isenta de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, Isenta de
pragas, fungos, lesões, indícios de germinação, odores e
sabor estranhos e em estado de decomposição.
Maracujá de 1ª qualidade. casca livre de machucados ou
pontos de putrefação,de primeira qualidade, consistência
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firme, coloração verde escuro e sem pontos escurecidos.
Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas,
lesões, odores e sabor estranhos e em estado de
decomposição.
DA VALIDADE
O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no
Diário Oficial do Município.
Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
006/2022.
Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro Oficial do
município.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas
vias, de igual teor.

Itapitanga - Bahia, 25 de abril de 2022.

Clebson Santos Moreira
Pregoeiro Oficial

MARIA RITA DOS SANTOS SILVA - MEI
Maria Rita dos Santos Silva
Representante Legal
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