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Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado publica:
x Termo de Adjudicação Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP – Aquisição
parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios, para atender as
demandas da Atenção Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância
em Saúde e NASF, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços.
x Homologação do Pregão Eletrônico SRP N° 003/2021-SRP do
Processo Administrativo N°. 059/2021 - Objeto: Seleção de propostas
destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros
alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital
Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
x Ata de Registro de Preços N° 008/2021 do Pregão Eletrônico N°
003/2021.

Gestor - Linsmar Moura Bittencour Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Salvador Andrade, s/n
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Adjudicações

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do Município de Elísio Medrado, Sr. Marcos Antônio Ferreira
Pessoa, nomeado através do Decreto nº 013 de 04 de janeiro de 2021, publicado em
07-01-2021, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, XXI, da
Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 003/2021-SRP, para Seleção de propostas destinadas a aquisição
parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da
Atenção Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações,
quantidades constantes no Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93. Empresas vencedoras:
J&J ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 14.665.901/0001-07
LOCALIZADO RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 226 CENTRO ELÍSIO MEDRADO – BAHIA, para os seguinte
itens:

ITE
M

1

2

DESCRIÇÃO
MARCA
ARROZ, branco, integral. Embalagem
contendo 1 kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
URBANO
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO. QUALIDADE TIPO 1
ARROZ, parboilizado, classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
CORANDI
fabricante, marca d o produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos órgãos os competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter

UND.
QUAN MEDID
T.
A

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

60

Quilogr
amas

R$
4,00

R$
240,00

1000

Quilogr
amas

R$
3,25

R$
3.250,00
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4

5

sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.
MACARRÃO, tipo espaguete, a base de
farinha, com ovos, minimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteína, com
ausência de larvas, parasitas ou sujidades,
acondicionado em embalagem contendo
500g. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
PETYAN
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
MACARRÃO, tipo parafuso, a base de
farinha, com ovos, minimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteina, com
ausência de larvas, parasitas ou sujidades,
acondicionado em embalagem contendo
500g. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
BRANDINI
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
MASSA, de sopa, a base de farinha de trigo.
Embalagem com 500g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em VILMA
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de

900

Embala
gens

R$
2,55

R$
2.295,00

300

Embala
gens

R$
1,99

R$
597,00

700

Pacotes

R$
1,99

R$
1.393,00
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fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
BISCOITO, tipo Cream Cracker,
classificação salgado. Acondicionado em
embalagem contendo 400g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
BISCOITO, tipo Maria, classificação doce.
Embalagem contendo 400g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Biscoito de Coco. Embalagem contendo
400g. Classificação Doce. Tipo Rosquinha.
Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido.
Feijão, carioquinha, tipo 1, embalagem
com 1kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de

ESTRELA

1200

Pacotes

R$
1,99

R$
2.388,00

ESTRELA

1200

Pacotes

R$
2,50

R$
3.000,00

PETYAN

600

Pacotes

R$
2,50

R$
1.500,00

EXTRA

1400

Quilogr
amas

R$
4,50

R$
6.300,00
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fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Feijão, preto. Tipo 1. Embalagem contendo
1kg. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
KIFEIJÃO
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Feijão, fradinho, tipo 1. Embalagem com
500g. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
VIDA
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Leite, em pó, integral, acondicionado em
embalagem contendo 200g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
CCGL
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a

250

Quilogr
amas

R$
4,50

R$
1.125,00

300

Embala
gens

R$
4,00

R$
1.200,00

1300

Embala
gens

R$
3,90

R$
5.070,00
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16

data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
IOGURTE, natural, integral, sabores
sortidos. Rico em nutrientes. Embalagem
com no minimo 1.000 ml, com indicação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Leite, de coco, integral. Embalagem com
500 ml. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Margarina, vegetal, lipídios totais máximo
de 95%, acondicionado em embalagem
contendo 500g. Sabor com Sal. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Queijo, ralado, tipo parmesao, tradicional.
Embalagem: pacote com no minimo 100 g.
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e

JAMANE

200

Embala
gens

R$
4,00

R$
800,00

ITAPARICA

130

Unidad
es

R$
3,46

R$
449,80

DELICIA

1200

Embala
gens

R$
4,00

R$
4.800,00

MILKY

300

Embala
gens

R$
2,33

R$
699,00
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20

21

registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Queijo tipo mussarela, fatiado, embalagem
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
Presunto, pernil, embalagem contendo 1
KG, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
Açúcar, tipo cristal, contendo o minimo de
99,3% de sacarose, aparência homogênea,
livre de sujidades, parasitos e larvas, cor
branca. Embalagem de 01 kg. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
VINAGRE, de álcool, acondicionado em
recipiente contendo 500 ml, aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. A s seguintes informações
deverão ser impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, composição, data de fabricação
ou lote, data de validade, normas vigentes
e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de

DAVACA

300

Quilogr
amas

R$
23,33

R$
6.999,00

RESENDE

200

Quilogr
amas

R$
16,00

R$
3.200,00

ARCO
VERDE

1500

Embala
gens

R$
2,30

R$
3.450,00

FIGUEIRA

400

Frascos

R$
1,00

R$
400,00
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23

24

fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
TEMPERO, completo, tradicional, obtido
da mistura de sal refinado, alho, cebola,
salsa, e outros condimentos, exceto
pimenta, podendo conter aromatizantes
naturais e aditivos, permitidos pela
legislação, acondicionado em embalagem
contendo 300 g, ausência de sujidades,
parasitas e larvas, validade do produto não
poderá ser inferior a 12 meses, contados a
ARISCO
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do fabricante
e do produto, CNPJ do fabricante,
declaração com o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de fabricação e data
ou prazo de validade.
Café, torrado e moído. Embalagem a vácuo
de 250 g, de primeira qualidade As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do pro duto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, Norma(s) vigente(s)
PARAISO
e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução( ões) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.
Extrato, de tomate, concentrado.
Embalagem com aproximadamente 350g.
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, quantidade, QUERO
composição, data de fabricação ou lote,
prazo/data de validade, Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para
o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou

500

Embala
gens

R$
2,19

R$
1.095,00

2000

Pacotes

R$
2,50

R$
5.000,00

400

Embala
gens

R$
1,45

R$
580,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJLCBXPUSQQZ0UPDYDUKPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
9 - Ano - Nº 2624

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

lote impresso na embalagem.

25

26

28

29

30

32

33

34

Pão, de forma integral, fatiado, embalagem
com 500gr e com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
validade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
Pão, de sal, francês, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. O produto deve estar de
acordo com as Normas e Resoluções do
Ministério da Agricultura.
Pão de leite, tipo hot-dog, pesando
cinqüenta (50) gramas cada unidade,
produzido com matérias-primas de
primeira qualidade, isentas de matérias
terrosas e parasitos,sem farelos, podendo
conter aditivos permitidos pela legislação
e devidamente anunciados na embalagem.
O produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente.
MILHO, verde, em conserva,
acondicionado em embalagem com 200 g,
validade não inferior a 6 meses, contada
da data da entrega. O produto devera estar
em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA/MS.
Rotulagem contendo, n o minimo, nome e
CNPJ do fabricante, numero do lote, data
de fabricação e data ou prazo de validade.
CREME, de leite, PROCESSAMENTO UHT.
Embalagem: com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e capacidade.
O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
CANELA, em pó. Embalagem, contendo no
minimo 40 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido.
COMINHO, em pó. Embalagem com
aproximadamente 100g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
COLORIFICO, alimentício, a base de
urucum, cor alaranjada ou vermelho,
acondicionado em pacote com 100
gramas, validade do produto na o poderá
ser inferior a 12 meses, contados a partir

PENETRIO

200

Embala
gens

R$
4,50

R$
900,00

PARAISO

1200

Quilogr
amas

R$
6,25

R$
7.500,00

PARAISO

3300

Unidad
es

R$
0,25

R$
825,00

SO FRUTA

500

Embala
gens

R$
2,40

R$
1.200,00

CCGL

150

Embala
gens

R$
2,13

R$
319,50

DONA ANA

60

Pacotes

R$
1,66

R$
99,60

MARATA

90

Unidad
es

R$
3,33

R$
299,70

MARATA

200

Embala
gens

R$
1,00

R$
200,00
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36
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38

da data de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA. Rotulagem
contendo no minimo, peso liquido, nome
do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
FOLHA, de louro, seca. Embalagem
contendo no minimo 04 g, com
identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de valida de e peso
liquido, de acordo com a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
CRAVO, da india, em botao floral maduro e
dessecado, acondicionado em embalagem
com 40 g, validade do produto nao podera
ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e
da Comissao Nacional de Normas e
Padroes para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, declaração com o teor
de sal adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
ALHO, de primeira, sem a réstia.
Embalagem com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido. O produto devera obedecer a
Legislação Especifica e a Regulamentação
Técnica vigente da ANVISA.
POLPA, de fruta, natural, sabores diversos.
(Acerola, goiaba, manga, cacau, cajá, umbu
e maracujá.) PACOTE COM NO MÍNIMO
1kg. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
sobre a embalagem em que o produto esta
ac ondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, peso,
composição, data de fabricação ou lote,
prazo/ data de validade, normas vigentes
e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado p ara o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,

DONA ANA

300

Unidad
es

R$
1,33

R$
399,00

DONA ANA

30

Unidad
es

R$
3,00

R$
90,00

IN
NATURA

200

Quilogr
amas

R$
16,00

R$
3.200,00

FRUNATUS

1200

Unidad
es

R$
4,99

R$
5.988,00
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40
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tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem.
PEIXE, merluza, em file, congelada,
acondicionado em saco plastico
transparente Na data da entrega, o prazo
de validade indi cado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA inclusive
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
Carne de Frango Tipo peito desossado,
provenientes de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária. Deve apresentar
livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterar os
aspectos normais do produto ou qualquer
aparato que venha encobrir possíveis
alterações. A embalagem deverá ser
plástica atóxica, resistente, ser rotulada e
contendo as seguintes informações: nome
e endereço do abatedouro, contendo
obrigatoriamente o registro no SIF,
identificação completa do produto, a data
de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo, temperatura de
estocagem, armazenamento e
conservação, peso liquido. Resfriado ou
Congelado.
CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa,
congelado, acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico
transparente. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA inclusive
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbo s oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso

BRASIL
SUL

200

Quilogr
amas

R$
17,00

R$
3.400,00

AVIGRAN

1200

Quilogr
amas

R$
7,00

R$
8.400,00

AVIGRAN

2200

Quilogr
amas

R$
7,27

R$
15.994,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJLCBXPUSQQZ0UPDYDUKPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
12 - Ano - Nº 2624

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

42

43

45

46

liquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número do lote e data ou
prazo de validade
CARNE, bovina, moída, resfriada, SEM
OSSO E SEM GORDURA. Acondicionado em
filme de PVC transparente ou saco plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
numero do lote e data ou prazo de
validade.
CARNE, bovina, chã de dentro (Coxão
Mole), resfriada, sem osso. Acondicionado
em filme de PVC transparente ou saco
plastico transparente, validade do produto
não poderá ser superior a 3 dias, contados
a partir da data de sua entrega. O produto
devera estar e m conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
numero do lote e data ou prazo de
validade.
CARNE, bovina, seca a vácuo, dianteiro.
Embalagem em PVC transparente e/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.
CARNE, bovina, acém, resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as

FRIBOI

300

Quilogr
amas

R$
15,00

R$
4.500,00

FRIBOI

1500

Quilogr
amas

R$
23,00

R$
34.500,00

BACEL

1300

Quilogr
amas

R$
23,00

R$
29.900,00

FRIBOI

1000

Quilogr
amas

R$
17,00

R$
17.000,00
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52

53

normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
número do lote e data ou prazo de
validade.
CARNE, bovina, moída, de segunda, sem
osso, embalagem em saco plástico
transparente, contendo i dentificação 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.
MÚSCULO DE BOI SEM OSSO, congelado.
Embalagem em 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.5504/9 9
LINGUICA, suína, calabresa, especial.
Embalagem a vácuo 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 d a Lei
Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
FARINHA DE MILHO, FLOCADA.
Enriquecida com ferro e ácido fólico, 100
% natural. Embalagem de 500 g, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
líquido, e informações nutricionais.
MASSA DE LASANHA, a base de farinha,
com ovos. Embalagem com 500 g, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso

FRIBOI

300

Quilogr
amas

R$
13,00

R$
3.900,00

FRIBOI

30

Quilogr
amas

R$
15,00

R$
450,00

SADIA

300

Quilogr
amas

R$
14,00

R$
4.200,00

MARATA

500

Embala
gens

R$
0,80

R$
400,00

ESTRELA

60

Pacotes

R$
3,20

R$
192,00
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56

57

liquido, informações nutricionais e de
acordo com a Resolução RDC 93/2000 ANVISA.
AVEIA, em flocos finos, 100% natural, sem
aditivos ou conservantes. Embalagem com
500g. O produto deve ser rotulado de
acordo com o cereal de origem e a
classificação. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome/CNPJ
do fabricante, marca do produto,
APETI
endereço, quantidade, composição, data de
fabricação, prazo/data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data d e fabricação ou lote impresso na
embalagem.
FARINHA, de trigo, com fermento. Tipo 1.
Embalagem contendo 01 Kg. No rotulo da
farinha deve constar a denominação
Farinha de trigo seguida do tipo. As
seguintes informa coes deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, quantidade,
BRANDINI
composição, data de fabricação,
prazo/data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote impresso na embalagem. Conforme as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS e INMETRO.
AMIDO, de milho, aparência homogênea,
livre de sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado em embalagem contendo
500 g O rotulo deve trazer a denominação
amido , seguido do nome do vegetal de
origem. As seguintes informacoes deverão MAISENA
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou

500

Embala
gens

R$
2,40

R$
1.200,00

1000

Embala
gens

R$
3,00

R$
3.000,00

100

Embala
gens

R$
3,50

R$
350,00
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60

61

62

lote, data de validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução(ões) vi gente(s) da Anvisa/MS.
PROTEÍNA, de soja, texturizada, cor clara,
minima de 50% de concentração de
proteína, acondicionada em embalagem de
500g, validade do produto não poder ser
inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. Rotulagem contendo,
no minimo, registro no MS, nome e
composição do produto, peso liquido,
nome e CNPJ do fabricante, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
COCO, ralado, sem açúcar. Embalagem:
pacote de 100 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido.
GOIABADA, em tablete, (doce de goiaba)
com consistência de corte, acondicionados
em recipientes de no minimo, 600g. O
produto deve ser rotulado de acordo com
a fruta de origem e a classificação. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, direta mente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação,
prazo ou data de validade e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega, o
prazo de v alidade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado
na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação ou lote
impresso na embalagem
MISTURA para bolo a base de açúcar,
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada,
ferment o, amido, sal e aromatizante que
com adição de leite, margarina e ovos após
ir ao forno está pronto para ser
consumido, sabores diversos, (tais como:
laranja, baunilha coco e chocolate).
Embalagem: Primária: atóxica, resistente,
flexível, metalizada e pesando 450g.

PRONTU

200

Pacotes

R$
3,50

R$
700,00

COPRA

250

Pacotes

R$
2,50

R$
625,00

JULIETA

100

Unidad
es

R$
2,00

R$
200,00

ITALAC

120

Embala
gens

R$
2,25

R$
270,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJLCBXPUSQQZ0UPDYDUKPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
16 - Ano - Nº 2624

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

64

65

66

67

FERMENTO, biológico, seco, instantâneo,
em pó, acondicionado em embalagem com
no minimo 500g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
ADOCANTE, dietético, liquido, tipo
artificial, contendo sacarina e ciclamato,
acondicionado em recipiente contendo
100 ml. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
sobre a embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, composição,
data de fabricação, prazo/data de
validade. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote impresso na
embalagem.
MOLHO, de tomate, temperado, Tipo
Molho Pronto, Composição Tradicional.
Acondicionado em embalagem com no
mínimo 340g, validade do produto não
poderá ser inferior a 12 meses, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da ANVISA
e da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, declaração com o teor
de sal adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
GELATINA, embalagem com 35gr.
Apresentação Pó, Sabor Variado. Açúcar,
gelatina, sal, adoçante ácido, ácido
fumárico, reguladores de acidez, citrato
trissódica, aromatizante, edulcorantes:

DONA
BENTA

50

Pacotes

R$
8,00

R$
400,00

MARATA

30

Unidad
es

R$
2,66

R$
79,80

JULIETA

400

Embala
gens

R$
0,90

R$
360,00

SOL

100

Pacotes

R$
0,75

R$
75,00
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69

70

72

73

74

76

77

ciclamato de sódio, aspartame, sacarina
sódica e acesulfatame de potássio,
corantes artificiais
ÓLEO vegetal, de soja, comestível, puro,
refinado. Qualidade Tipo 1. Rico em
vitamina e, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com
resolução 482/99 Anvisa. Embalagem
plástica 900ml. Data de validade míni ma
de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
CEBOLA, de primeira, branca,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e
a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
PIMENTAO, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo.
COENTRO, de primeira, em molho,
apresentando grau de evolução completo
do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.
INN NATURA
CENOURA, de primeira, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo. O produto devera obedecer a
Legislação Especifica e a Regulamentação
Técnica vigente da ANVISA.
BATATA, doce, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
BETERRABA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
MAÇÃ, de primeira, in natura, vermelha,
apresentando grau de maturação tal que

LIZA

350

Embala
gens

R$
6,00

R$
2.100,00

IN
NATURA

500

Quilogr
amas

R$
5,00

R$
2.500,00

IN
NATURA

70

Quilogr
amas

R$
4,28

R$
299,60

IN
NATURA

600

Unidad
es

R$
2,16

R$
1.296,00

IN
NATURA

400

Quilogr
amas

R$
3,75

R$
1.500,00

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
4,00

R$
1.200,00

IN
NATURA

250

Quilogr
amas

R$
2,80

R$
700,00

IN
NATURA

500

Quilogr
amas

R$
4,00

R$
2.000,00
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78

79

80

81

82

83

84

85

lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e
a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
MELANCIA, de primeira, in natura,
redonda média/graúda. Com grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
e condições adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Fornecimento Unidades.
QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas.
MAMÃO, formosa, de primeira, in natura,
com grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
AIPIM, de primeira, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma e
cor própria. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
OVO tipo extra, classe A, branco.
Embalagem contendo 12 unidades, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
liquido minimo de 720g
MELÃO, amarelo, de primeira, in natura,
com grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
BANANA, da terra, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e
a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
ABOBORA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a

IN
NATURA

200

Unidad
es

R$
7,50

R$
1.500,00

IN
NATURA

150

Quilogr
amas

R$
3,33

R$
499,50

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
2,16

R$
648,00

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
2,33

R$
699,00

IN
NATURA

600

Bandeja
s

R$
6,66

R$
3.996,00

SOSSEGO

400

Quilogr
amas

R$
2,75

R$
1.100,00

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
4,00

R$
1.200,00

IN
NATURA

180

Quilogr
amas

R$
2,22

R$
399,60
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86

87

88

89

90

91
92

93

94

95
96

conservação em condições adequadas para
o consumo.
CHUCHU, de primeira, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo.
REPOLHO, de primeira, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo.
PEPINO, de primeira, in natura, com grau
de maturacao que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
e, condições adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
CALDO, para culinária, de galinha.
Embalagem: caixa contendo 24 unidades,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido.
Inhame, de boa qualidade, livre de
resíduos e sujidades, devendo ser bem
desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem física ou mecânica, perfurações
e cortes.
LEITE CONDENSADO. Embalagem com
395G, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
Cereal À Base Multi Cereais. Sabor de
milho. Sachê com no mínimo 230g.
MAIONESE, tradicional. Embalagem,
contendo no mínimo 250g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido.
AZEITE. Espécie Vegetal Oliva. Teor Da
Acidez abaixo de 1%. Embalagem com no
mínimo 200ML, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade. O produto
dev era ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Leite em pó desnatado. Embalagem de
400g. De boa qualidade
Leite líquido. Origem de vaca. Leite
integral, por processamento UHT (ultra
hight temperature) - caixas de 1 litro.
Embalagem íntegra. O produto deverá

IN
NATURA

200

Quilogr
amas

R$
3,50

R$
700,00

IN
NATURA

200

Quilogr
amas

R$
4,50

R$
900,00

IN
NATURA

50

Quilogr
amas

R$
1,80

R$
90,00

MAGGI

90

Unidad
es

R$
5,55

R$
499,50

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
4,66

R$
1.398,00

MEU BOM

32

Embala
gens

R$
3,75

R$
120,00

NUTRIBOM

200

Sachês

R$
4,00

R$
800,00

LIZA

120

Unidad
es

R$
3,75

R$
450,00

ANDORINH
A

60

Embala
gens

R$
10,83

R$
649,80

ITAMBE

25

Embala
gens

R$
12,80

R$
320,00

DAMARE

20

Caixas

R$
5,00

R$
100,00
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97

98

99

100

101

102

103

104

105

apresentar validade mínima de 3 meses da
entrega.
Leite Em Pó, Origem De Vaca, Teor
Gordura Integral. Tipo Restrição Zero
Lactose. Embalagem contendo no mínimo
300g
Azeite, Espécie Vegetal De Dendê.
Embalagens de 500ml. As embalagens
devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade de produto. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.
Formula Infantil, para lactantes de 0 á 6
meses. Adicionada de prebióticos (GOS e
FOS), rico em vitaminas e minerais. De
qualidade igual ou superior ao NAN I ou
APTMIL I. Embalagem de no mínimo 800g.
Fórmula Infantil De Segmento Para
Lactentes A Partir Do 6º Mês. Que
Apresente Em Sua Composição Fibra
Alimentar. Rico em vitaminas e minerais
De qualidade igual ou superior ao NAN II
ou APTMIL II. Embalagem com no mínimo
800g
Bala de Goma de Fruta, sortida, com goma
de amido. Sabores abacaxi, laranja, limão,
morango e uva, coloridas artificialmente.
Embalagem primária: envoltório de
plástico com 900gr á 1kg. Embalagem
secundária: caixas ou fard
Bala sortida, sabores morango, framboesa,
maçã verde e iogurte, mastigável, de 4g a
5g unidade. Embalagem primária:
envoltório de plástico. Embalagem
secundária: pacote com no mínimo 600gr.
Prazo mínimo de validade: 6 meses.
Pirulito Plano em formato de coração,
sabor morango. Embalagem primária:
envoltório de plástico. Embalagem
secundária: com 50 unidades contendo no
mínimo 500g.
Doce de Amendoim Paçoca, unidade com
no mínimo 20g. Embalagem primária:
sachê ou pote de plástico. Embalagem
secundária: caixa de papelão, com no
máximo 50 unidades. Prazo mínimo de
validade: 6 meses.
Doce de Amendoim Pé de Moleque,
unidade com no mínimo 20g. Ingredientes

NINHO

10

Embala
gens

R$
20,00

R$
200,00

YAO

10

Embala
gens

R$
5,90

R$
59,00

NAN
CONFOR

5

Unidad
es

R$
40,00

R$
200,00

NAN
CONFOR

5

Unidad
es

R$
32,00

R$
160,00

GOMETS

15

Pacotes

R$
10,66

R$
159,90

PECCIN

15

Pacotes

R$
6,66

R$
99,90

FLOPI

15

Pacotes

R$
9,33

R$
139,95

PAÇOQUIT
A

15

Pacotes

R$
13,33

R$
199,95

PAÇOQUIT
A

15

Pacotes

R$
20,00

R$
300,00
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obrigatórios: amendoim e açúcar mascavo.
Embalagem primária: sachê de plástico.
Embalagem secundária: caixa de papelão,
com no máximo 50 unidades. Prazo
mínimo de validade: 6 meses.
R$
236.131,10

VALOR

VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, INSCRITO NO CNPJ SOB
Nº 17.683.966/0001-73, LOCALIZADO NA RUA SÃO CRISPIM, 140, PARQUE PETRÓPOLIS,
DIAS D’ÁVILA – BA – CEP: 42850-000 para os seguintes itens:

ITEM

19

31

DESCRIÇÃO
MARCA
Sal, refinado, iodado, indicado
para consumo humano,
acondicionado em embalagem
contendo 1 Kg. As seguintes
informações deverão ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
MASTER
composição, data de fabricação
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos
o órgãos competentes. Na data
da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na
embalagem.
OREGANO, em folhas.
Constituído Por Folhas De
Espécimes Vegetais Genuínos,
Sãs, Limpas E Secas.
Acondicionado em embalagem
com no minimo 10g, validade
do produto não poderá ser
HIKARI
inferior a 12 meses, contada a
partir da data da entrega. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura.

QUANT.

UND.
MEDIDA

VALOR
UNIT.

100

Quilogramas

R$ 1,24

R$

124,00

120

Unidades

R$ 2,28

R$

273,60
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44

48

51

Rotulagem contendo, no
minimo, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante e data ou
prazo de validade.
CARNE DO SOL DE PRIMEIRA.
Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente, 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.
CARNE FRESCA (FILÉ).
Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente, identificação do
produto, marcado 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.
FARINHA, de mandioca, grupo
seca, subgrupo fina, tipo 1.
Embalagem contendo 01 Kg No
rotulo deve constar a
denominação do produto de
acordo com sua designação ou
classificação, As farinhas trarão
o nome, seguida do nome
vegetal comum de origem. As
seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação
ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros

BOI
DOURADO

50

Quilogramas R$ 35,26 R$

1.763,00

BOI
DOURADO

150

Quilogramas R$ 47,17 R$

7.075,50

KIGOSTO

300

Embalagens

R$ 2,97
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55

58

nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote,
impressa na embalagem.
CEREAL Infantil, arroz e aveia.
De boa qualidade. Embalagem
com no mínimo 230g.
Enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, farinha de arroz,
FORTLON
sais minerais (carbonato de
MARATA
cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas ( C, A, B1, B6,
D, ácido fólico) e aromatizante
vanilina.
ACHOCOLATADO, em pó, a base
de composto de açúcar, cacau
lectinado, maltodextrina, sal,
leite e soro de leite, vitaminas e
aro matizantes.. O chocolate
deve ser obtido de matérias
primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, de parasitos,
detritos animais, cascas de
sementes de cacau e de outros
detritos vegetais. No preparo de
qualquer qualidade de
chocolate, o cacau
correspondente ao tipo deve
entrar, no minimo, na
proporção de 32%. O rotulo
MARATA
deve trazer a denominação
genérica de Chocolate seguida
da classificação constante desta
Norma. chocolates em pó
parcialmente desengordurados
e obrigatório a declaração do
teor de lipídios do produto.
Embalagem com 400 g. As
seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação

120

Pacotes

R$ 4,41

R$

529,20

50

Embalagens

R$ 5,11

R$

255,50
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63

71

75

ou lote data de validade,
normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Conforme
as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa.
MILHO para Pipoca. GRUPO
DURO, CLASSE AMARELA,
QUALIDADE TIPO 1. Embalados
em plástico atóxico,
transparente e incolor,
termosselada, isento de mofo
ou bolores, odores estr anhos e
substâncias nocivas.
Embalagem com 500g
apresentando marca, nome e
endereço do fabricante, peso
líquido, prazo d e validade, lote,
número do registro no órgão
competente. O produto deverá
apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega na unidade
requisitante.
TOMATE, de primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. O produto devera
obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação
Técnica vigente da ANVISA.
BATATA, do reino, inglesa, de
primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o trans
porte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas

CUCO

30

Embalagens

R$ 3,85

R$

115,50

IN
NATURA

300

Quilogramas

R$ 5,67

R$

1.701,00

IN
NATURA

450

Quilogramas

R$ 3,57

R$

1.606,50

R$

14.334,80

VALOR

Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal para que,
estando de acordo, proceda a devida homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Elísio Medrado, 11 de maio de 2021.
Marcos Antônio Ferreira Pessoa
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
PREGÃO ELETRONICO 003/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 059/2021
OBJETO: Seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual
de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital
Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações, quantidades constantes
no Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº
10.520/2002, Lei 8.666/93.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, acatando o resultado apresentado
pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em
epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRONICO SRP N° 003/2021-SRP, bem
como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal,
administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o
resultado da presente licitação para as empresas:
J&J ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 14.665.901/0001-07
LOCALIZADO RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 226 CENTRO ELÍSIO MEDRADO – BAHIA, para os seguinte
itens:

ITEM

1

DESCRIÇÃO
MARCA
ARROZ, branco, integral. Embalagem
contendo 1 kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
URBANO
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO. QUALIDADE TIPO 1

UND.
QUAN MEDID
T.
A

60

Quilogr
amas

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

R$
4,00

R$
240,00
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2

3

4

ARROZ, parboilizado, classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca d o produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, Norma(s)
CORANDI
vigente(s) e registros nos órgãos os
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.
MACARRÃO, tipo espaguete, a base de
farinha, com ovos, minimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteína, com
ausência de larvas, parasitas ou
sujidades, acondicionado em embalagem
contendo 500g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
PETYAN
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
MACARRÃO, tipo parafuso, a base de
farinha, com ovos, minimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de proteina, com
ausência de larvas, parasitas ou
sujidades, acondicionado em embalagem
contendo 500g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
BRANDINI
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo

1000

Quilogr
amas

R$
3,25

R$
3.250,00

900

Embala
gens

R$
2,55

R$
2.295,00

300

Embala
gens

R$
1,99

R$
597,00
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5

6

7

de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
MASSA, de sopa, a base de farinha de
trigo. Embalagem com 500g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
VILMA
data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos
o órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.
BISCOITO, tipo Cream Cracker,
classificação salgado. Acondicionado em
embalagem contendo 400g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
ESTRELA
data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos
o órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.
BISCOITO, tipo Maria, classificação doce.
Embalagem contendo 400g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
ESTRELA
data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos
o órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.

700

Pacotes

R$
1,99

R$
1.393,00

1200

Pacotes

R$
1,99

R$
2.388,00

1200

Pacotes

R$
2,50

R$
3.000,00
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9

10

11

Biscoito de Coco. Embalagem contendo
400g. Classificação Doce. Tipo Rosquinha.
Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido.
Feijão, carioquinha, tipo 1, embalagem
com 1kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Feijão, preto. Tipo 1. Embalagem
contendo 1kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Feijão, fradinho, tipo 1. Embalagem com
500g. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.

PETYAN

600

Pacotes

R$
2,50

R$
1.500,00

EXTRA

1400

Quilogr
amas

R$
4,50

R$
6.300,00

KIFEIJÃO

250

Quilogr
amas

R$
4,50

R$
1.125,00

VIDA

300

Embala
gens

R$
4,00

R$
1.200,00
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13

14

15

Leite, em pó, integral, acondicionado em
embalagem contendo 200g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos
o órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.
IOGURTE, natural, integral, sabores
sortidos. Rico em nutrientes. Embalagem
com no minimo 1.000 ml, com indicação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Leite, de coco, integral. Embalagem com
500 ml. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Margarina, vegetal, lipídios totais
máximo de 95%, acondicionado em
embalagem contendo 500g. Sabor com
Sal. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não

CCGL

1300

Embala
gens

R$
3,90

R$
5.070,00

JAMANE

200

Embala
gens

R$
4,00

R$
800,00

ITAPARICA

130

Unidad
es

R$
3,46

R$
449,80

DELICIA

1200

Embala
gens

R$
4,00

R$
4.800,00
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17

18

20

devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Queijo, ralado, tipo parmesao,
tradicional. Embalagem: pacote com no
minimo 100 g. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
Queijo tipo mussarela, fatiado,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto devera
ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Presunto, pernil, embalagem contendo 1
KG, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
Açúcar, tipo cristal, contendo o minimo
de 99,3% de sacarose, aparência
homogênea, livre de sujidades, parasitos
e larvas, cor branca. Embalagem de 01
kg. As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na
embalagem.

MILKY

300

Embala
gens

R$
2,33

R$
699,00

DAVACA

300

Quilogr
amas

R$
23,33

R$
6.999,00

RESENDE

200

Quilogr
amas

R$
16,00

R$
3.200,00

ARCO
VERDE

1500

Embala
gens

R$
2,30

R$
3.450,00
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22

23

VINAGRE, de álcool, acondicionado em
recipiente contendo 500 ml, aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. A s seguintes informações
deverão ser impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
FIGUEIRA
produto, endereço, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
TEMPERO, completo, tradicional, obtido
da mistura de sal refinado, alho, cebola,
salsa, e outros condimentos, exceto
pimenta, podendo conter aromatizantes
naturais e aditivos, permitidos pela
legislação, acondicionado em embalagem
contendo 300 g, ausência de sujidades,
parasitas e larvas, validade do produto
não poderá ser inferior a 12 meses,
ARISCO
contados a partir da data de sua entrega.
O produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do fabricante
e do produto, CNPJ do fabricante,
declaração com o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de fabricação e data
ou prazo de validade.
Café, torrado e moído. Embalagem a
vácuo de 250 g, de primeira qualidade As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do pro duto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
PARAISO
lote, data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s)

400

Frascos

R$
1,00

R$
400,00

500

Embala
gens

R$
2,19

R$
1.095,00

2000

Pacotes

R$
2,50

R$
5.000,00
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25

26

28

29

30

e/ou Resolução( ões) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.
Extrato, de tomate, concentrado.
Embalagem com aproximadamente 350g.
As seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
quantidade, composição, data de
fabricação ou lote, prazo/data de
validade, Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote impresso na
embalagem.
Pão, de forma integral, fatiado,
embalagem com 500gr e com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e validade,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
Pão, de sal, francês, ausência de
sujidades, parasitas e larvas. O produto
deve estar de acordo com as Normas e
Resoluções do Ministério da Agricultura.
Pão de leite, tipo hot-dog, pesando
cinqüenta (50) gramas cada unidade,
produzido com matérias-primas de
primeira qualidade, isentas de matérias
terrosas e parasitos,sem farelos, podendo
conter aditivos permitidos pela
legislação e devidamente anunciados na
embalagem. O produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente.
MILHO, verde, em conserva,
acondicionado em embalagem com 200
g, validade não inferior a 6 meses,
contada da data da entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS. Rotulagem contendo, n o
minimo, nome e CNPJ do fabricante,
numero do lote, data de fabricação e data
ou prazo de validade.
CREME, de leite, PROCESSAMENTO UHT.
Embalagem: com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do

QUERO

400

Embala
gens

R$
1,45

R$
580,00

PENETRIO

200

Embala
gens

R$
4,50

R$
900,00

PARAISO

1200

Quilogr
amas

R$
6,25

R$
7.500,00

PARAISO

3300

Unidad
es

R$
0,25

R$
825,00

SO FRUTA

500

Embala
gens

R$
2,40

R$
1.200,00

CCGL

150

Embala
gens

R$
2,13

R$
319,50
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33

34

35

36

37

fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
CANELA, em pó. Embalagem, contendo
no minimo 40 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido.
COMINHO, em pó. Embalagem com
aproximadamente 100g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
COLORIFICO, alimentício, a base de
urucum, cor alaranjada ou vermelho,
acondicionado em pacote com 100
gramas, validade do produto na o poderá
ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA. Rotulagem
contendo no minimo, peso liquido, nome
do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
FOLHA, de louro, seca. Embalagem
contendo no minimo 04 g, com
identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de valida de e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos - CNNPA.
CRAVO, da india, em botao floral maduro
e dessecado, acondicionado em
embalagem com 40 g, validade do
produto nao podera ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislacao vigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas e Padroes
para Alimentos - CNNPA. Rotulagem
contendo no minimo, peso liquido, nome
do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
ALHO, de primeira, sem a réstia.
Embalagem com identificação do

DONA ANA

60

Pacotes

R$
1,66

R$
99,60

MARATA

90

Unidad
es

R$
3,33

R$
299,70

MARATA

200

Embala
gens

R$
1,00

R$
200,00

DONA ANA

300

Unidad
es

R$
1,33

R$
399,00

DONA ANA

30

Unidad
es

R$
3,00

R$
90,00

IN
NATURA

200

Quilogr
amas

R$
16,00

R$
3.200,00
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produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
POLPA, de fruta, natural, sabores
diversos. (Acerola, goiaba, manga, cacau,
cajá, umbu e maracujá.) PACOTE COM NO
MÍNIMO 1kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que
o produto esta ac ondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereco, peso, composição,
data de fabricação ou lote, prazo/ data de
validade, normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado p ara o
produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote impresso na embalagem.
PEIXE, merluza, em file, congelada,
acondicionado em saco plastico
transparente Na data da entrega, o prazo
de validade indi cado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação do lote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA inclusive
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ
do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
Carne de Frango Tipo peito desossado,
provenientes de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária. Deve apresentar
livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa
alterar os aspectos normais do produto
ou qualquer aparato que venha encobrir
possíveis alterações. A embalagem
deverá ser plástica atóxica, resistente, ser
rotulada e contendo as seguintes
informações: nome e endereço do
abatedouro, contendo obrigatoriamente
o registro no SIF, identificação completa

FRUNATUS

1200

Unidad
es

R$
4,99

R$
5.988,00

BRASIL
SUL

200

Quilogr
amas

R$
17,00

R$
3.400,00

AVIGRAN

1200

Quilogr
amas

R$
7,00

R$
8.400,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJLCBXPUSQQZ0UPDYDUKPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
35 - Ano - Nº 2624

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

41

42

43

do produto, a data de fabricação, prazo
de validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem,
armazenamento e conservação, peso
liquido. Resfriado ou Congelado.
CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa,
congelado, acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco plastico
transparente. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação do lote, impressa na
AVIGRAN
embalagem. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA inclusive
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbo s oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ
do beneficiador, número do lote e data ou
prazo de validade
CARNE, bovina, moída, resfriada, SEM
OSSO E SEM GORDURA. Acondicionado
em filme de PVC transparente ou saco
plastico transparente, validade do
produto não poderá ser superior a 3 dias,
contados a partir da data de sua entrega.
O produto devera estar em conformidade
FRIBOI
com as normas e/ou legislação vigente
do Ministério da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ
do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, chã de dentro (Coxão
Mole), resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
FRIBOI
devera estar e m conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,

2200

Quilogr
amas

R$
7,27

R$
15.994,00

300

Quilogr
amas

R$
15,00

R$
4.500,00

1500

Quilogr
amas

R$
23,00

R$
34.500,00
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46

47

49

numero do lote e data ou prazo de
validade.
CARNE, bovina, seca a vácuo, dianteiro.
Embalagem em PVC transparente e/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.
CARNE, bovina, acém, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico
transparente, validade do produto não
poderá ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
número do lote e data ou prazo de
validade.
CARNE, bovina, moída, de segunda, sem
osso, embalagem em saco plástico
transparente, contendo i dentificação 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.
MÚSCULO DE BOI SEM OSSO, congelado.
Embalagem em 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.5504/9
9

BACEL

1300

Quilogr
amas

R$
23,00

R$
29.900,00

FRIBOI

1000

Quilogr
amas

R$
17,00

R$
17.000,00

FRIBOI

300

Quilogr
amas

R$
13,00

R$
3.900,00

FRIBOI

30

Quilogr
amas

R$
15,00

R$
450,00
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52

53

54

56

LINGUICA, suína, calabresa, especial.
Embalagem a vácuo 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 d a Lei
Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
FARINHA DE MILHO, FLOCADA.
Enriquecida com ferro e ácido fólico, 100
% natural. Embalagem de 500 g, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
líquido, e informações nutricionais.
MASSA DE LASANHA, a base de farinha,
com ovos. Embalagem com 500 g, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, informações nutricionais e de
acordo com a Resolução RDC 93/2000 ANVISA.
AVEIA, em flocos finos, 100% natural,
sem aditivos ou conservantes.
Embalagem com 500g. O produto deve
ser rotulado de acordo com o cereal de
origem e a classificação. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, quantidade,
composição, data de fabricação,
prazo/data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data d e fabricação ou lote impresso na
embalagem.
FARINHA, de trigo, com fermento. Tipo 1.
Embalagem contendo 01 Kg. No rotulo da
farinha deve constar a denominação
Farinha de trigo seguida do tipo. As
seguintes informa coes deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta

SADIA

300

Quilogr
amas

R$
14,00

R$
4.200,00

MARATA

500

Embala
gens

R$
0,80

R$
400,00

ESTRELA

60

Pacotes

R$
3,20

R$
192,00

APETI

500

Embala
gens

R$
2,40

R$
1.200,00

BRANDINI

1000

Embala
gens

R$
3,00

R$
3.000,00
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59

60
61

acondicionado: nome/CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
quantidade, composição, data de
fabricação, prazo/data de validade,
normas vigentes e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote impresso na
embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO.
AMIDO, de milho, aparência homogênea,
livre de sujidades, parasitos e larvas,
acondicionado em embalagem contendo
500 g O rotulo deve trazer a
denominação amido , seguido do nome
do vegetal de origem. As seguintes
informacoes deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões) vi
gente(s) da Anvisa/MS.
PROTEÍNA, de soja, texturizada, cor clara,
minima de 50% de concentração de
proteína, acondicionada em embalagem
de 500g, validade do produto não poder
ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. Rotulagem
contendo, no minimo, registro no MS,
nome e composição do produto, peso
liquido, nome e CNPJ do fabricante, data
de fabricação e data ou prazo de
validade.
COCO, ralado, sem açúcar. Embalagem:
pacote de 100 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido.
GOIABADA, em tablete, (doce de goiaba)
com consistência de corte,

MAISENA

100

Embala
gens

R$
3,50

R$
350,00

PRONTU

200

Pacotes

R$
3,50

R$
700,00

COPRA

250

Pacotes

R$
2,50

R$
625,00

JULIETA

100

Unidad
es

R$
2,00

R$
200,00
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62

64

65

acondicionados em recipientes de no
minimo, 600g. O produto deve ser
rotulado de acordo com a fruta de origem
e a classificação. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, direta mente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação, prazo ou data de
validade e registros nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo
de v alidade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote impresso na
embalagem
MISTURA para bolo a base de açúcar,
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, ferment o, amido, sal e
aromatizante que com adição de leite,
margarina e ovos após ir ao forno está
pronto para ser consumido, sabores
diversos, (tais como: laranja, baunilha
coco e chocolate). Embalagem: Primária:
atóxica, resistente, flexível, metalizada e
pesando 450g.
FERMENTO, biológico, seco, instantâneo,
em pó, acondicionado em embalagem
com no minimo 500g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso, composição,
data de fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.
ADOCANTE, dietético, liquido, tipo
artificial, contendo sacarina e ciclamato,
acondicionado em recipiente contendo
100 ml. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que
o produto esta acondicionado:

ITALAC

120

Embala
gens

R$
2,25

R$
270,00

DONA
BENTA

50

Pacotes

R$
8,00

R$
400,00

MARATA

30

Unidad
es

R$
2,66

R$
79,80
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67

68

69

nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, composição, data de
fabricação, prazo/data de validade. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote impresso na
embalagem.
MOLHO, de tomate, temperado, Tipo
Molho Pronto, Composição Tradicional.
Acondicionado em embalagem com no
mínimo 340g, validade do produto não
poderá ser inferior a 12 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente da
ANVISA e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Rotulagem contendo no minimo,
peso liquido, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado, numero do
lote, data de fabricação e data ou prazo
de validade.
GELATINA, embalagem com 35gr.
Apresentação Pó, Sabor Variado. Açúcar,
gelatina, sal, adoçante ácido, ácido
fumárico, reguladores de acidez, citrato
trissódica, aromatizante, edulcorantes:
ciclamato de sódio, aspartame, sacarina
sódica e acesulfatame de potássio,
corantes artificiais
ÓLEO vegetal, de soja, comestível, puro,
refinado. Qualidade Tipo 1. Rico em
vitamina e, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com
resolução 482/99 Anvisa. Embalagem
plástica 900ml. Data de validade míni ma
de 6 meses a contar da data de entrega
do produto.
CEBOLA, de primeira, branca,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e
a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.

JULIETA

400

Embala
gens

R$
0,90

R$
360,00

SOL

100

Pacotes

R$
0,75

R$
75,00

LIZA

350

Embala
gens

R$
6,00

R$
2.100,00

IN
NATURA

500

Quilogr
amas

R$
5,00

R$
2.500,00
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70

72

73

74

76

77

78

79

PIMENTAO, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
COENTRO, de primeira, em molho,
apresentando grau de evolução completo
do tamanho, aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.
INN NATURA
CENOURA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. O produto devera
obedecer a Legislação Especifica e a
Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
BATATA, doce, de primeira,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas.
BETERRABA, de primeira, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
MAÇÃ, de primeira, in natura, vermelha,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e
a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
MELANCIA, de primeira, in natura,
redonda média/graúda. Com grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação e condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Fornecimento
Unidades.
QUIABO, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com

IN
NATURA

70

Quilogr
amas

R$
4,28

R$
299,60

IN
NATURA

600

Unidad
es

R$
2,16

R$
1.296,00

IN
NATURA

400

Quilogr
amas

R$
3,75

R$
1.500,00

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
4,00

R$
1.200,00

IN
NATURA

250

Quilogr
amas

R$
2,80

R$
700,00

IN
NATURA

500

Quilogr
amas

R$
4,00

R$
2.000,00

IN
NATURA

200

Unidad
es

R$
7,50

R$
1.500,00

IN
NATURA

150

Quilogr
amas

R$
3,33

R$
499,50
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ausência de sujidades, parasitos e larvas.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

MAMÃO, formosa, de primeira, in natura,
com grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
AIPIM, de primeira, apresentando grau
de evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
OVO tipo extra, classe A, branco.
Embalagem contendo 12 unidades, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
liquido minimo de 720g
MELÃO, amarelo, de primeira, in natura,
com grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
BANANA, da terra, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. O produto
devera obedecer a Legislação Especifica e
a Regulamentação Técnica vigente da
ANVISA.
ABOBORA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
CHUCHU, de primeira, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
REPOLHO, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo.
PEPINO, de primeira, in natura, com grau
de maturacao que permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequadas para
o consumo, ausência de sujidades,

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
2,16

R$
648,00

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
2,33

R$
699,00

IN
NATURA

600

Bandeja
s

R$
6,66

R$
3.996,00

SOSSEGO

400

Quilogr
amas

R$
2,75

R$
1.100,00

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
4,00

R$
1.200,00

IN
NATURA

180

Quilogr
amas

R$
2,22

R$
399,60

IN
NATURA

200

Quilogr
amas

R$
3,50

R$
700,00

IN
NATURA

200

Quilogr
amas

R$
4,50

R$
900,00

IN
NATURA

50

Quilogr
amas

R$
1,80

R$
90,00
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parasitas e larvas.

89

90

91
92

93

94

95

96

97

98

CALDO, para culinária, de galinha.
Embalagem: caixa contendo 24 unidades,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido.
Inhame, de boa qualidade, livre de
resíduos e sujidades, devendo ser bem
desenvolvido, firme e intacto, sem danos
de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes.
LEITE CONDENSADO. Embalagem com
395G, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
Cereal À Base Multi Cereais. Sabor de
milho. Sachê com no mínimo 230g.
MAIONESE, tradicional. Embalagem,
contendo no mínimo 250g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido.
AZEITE. Espécie Vegetal Oliva. Teor Da
Acidez abaixo de 1%. Embalagem com no
mínimo 200ML, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade. O produto
dev era ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Leite em pó desnatado. Embalagem de
400g. De boa qualidade
Leite líquido. Origem de vaca. Leite
integral, por processamento UHT (ultra
hight temperature) - caixas de 1 litro.
Embalagem íntegra. O produto deverá
apresentar validade mínima de 3 meses
da entrega.
Leite Em Pó, Origem De Vaca, Teor
Gordura Integral. Tipo Restrição Zero
Lactose. Embalagem contendo no
mínimo 300g
Azeite, Espécie Vegetal De Dendê.
Embalagens de 500ml. As embalagens
devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade de produto.
Validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.

MAGGI

90

Unidad
es

R$
5,55

R$
499,50

IN
NATURA

300

Quilogr
amas

R$
4,66

R$
1.398,00

MEU BOM

32

Embala
gens

R$
3,75

R$
120,00

NUTRIBOM

200

Sachês

R$
4,00

R$
800,00

LIZA

120

Unidad
es

R$
3,75

R$
450,00

ANDORINH
A

60

Embala
gens

R$
10,83

R$
649,80

ITAMBE

25

Embala
gens

R$
12,80

R$
320,00

DAMARE

20

Caixas

R$
5,00

R$
100,00

NINHO

10

Embala
gens

R$
20,00

R$
200,00

YAO

10

Embala
gens

R$
5,90

R$
59,00
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100

101

102

103

104

105

Formula Infantil, para lactantes de 0 á 6
meses. Adicionada de prebióticos (GOS e
FOS), rico em vitaminas e minerais. De
qualidade igual ou superior ao NAN I ou
APTMIL I. Embalagem de no mínimo
800g.
Fórmula Infantil De Segmento Para
Lactentes A Partir Do 6º Mês. Que
Apresente Em Sua Composição Fibra
Alimentar. Rico em vitaminas e minerais
De qualidade igual ou superior ao NAN II
ou APTMIL II. Embalagem com no
mínimo 800g
Bala de Goma de Fruta, sortida, com
goma de amido. Sabores abacaxi, laranja,
limão, morango e uva, coloridas
artificialmente. Embalagem primária:
envoltório de plástico com 900gr á 1kg.
Embalagem secundária: caixas ou fard
Bala sortida, sabores morango,
framboesa, maçã verde e iogurte,
mastigável, de 4g a 5g unidade.
Embalagem primária: envoltório de
plástico. Embalagem secundária: pacote
com no mínimo 600gr. Prazo mínimo de
validade: 6 meses.
Pirulito Plano em formato de coração,
sabor morango. Embalagem primária:
envoltório de plástico. Embalagem
secundária: com 50 unidades contendo
no mínimo 500g.
Doce de Amendoim Paçoca, unidade com
no mínimo 20g. Embalagem primária:
sachê ou pote de plástico. Embalagem
secundária: caixa de papelão, com no
máximo 50 unidades. Prazo mínimo de
validade: 6 meses.
Doce de Amendoim Pé de Moleque,
unidade com no mínimo 20g.
Ingredientes obrigatórios: amendoim e
açúcar mascavo. Embalagem primária:
sachê de plástico. Embalagem
secundária: caixa de papelão, com no
máximo 50 unidades. Prazo mínimo de
validade: 6 meses.

NAN
CONFOR

5

Unidad
es

R$
40,00

R$
200,00

NAN
CONFOR

5

Unidad
es

R$
32,00

R$
160,00

GOMETS

15

Pacotes

R$
10,66

R$
159,90

PECCIN

15

Pacotes

R$
6,66

R$
99,90

FLOPI

15

Pacotes

R$
9,33

R$
139,95

PAÇOQUIT
A

15

Pacotes

R$
13,33

R$
199,95

PAÇOQUIT
A

15

Pacotes

R$
20,00

R$
300,00

VALOR

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJLCBXPUSQQZ0UPDYDUKPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
236.131,10

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
45 - Ano - Nº 2624

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, INSCRITO NO CNPJ SOB
Nº 17.683.966/0001-73, LOCALIZADO NA RUA SÃO CRISPIM, 140, PARQUE PETRÓPOLIS,
DIAS D’ÁVILA – BA – CEP: 42850-000 para os seguintes itens:

ITEM

19

31

44

DESCRIÇÃO
Sal, refinado, iodado, indicado
para consumo humano,
acondicionado em embalagem
contendo 1 Kg. As seguintes
informações deverão ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação
ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos
o órgãos competentes. Na data
da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação
ou lote, impressa na
embalagem.
OREGANO, em folhas.
Constituído Por Folhas De
Espécimes Vegetais Genuínos,
Sãs, Limpas E Secas.
Acondicionado em embalagem
com no minimo 10g, validade
do produto não poderá ser
inferior a 12 meses, contada a
partir da data da entrega. O
produto devera estar em
conformidade com as normas
e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura.
Rotulagem contendo, no
minimo, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante e data ou
prazo de validade.
CARNE DO SOL DE PRIMEIRA.
Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente, identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e

QUANT.

UND.
MEDIDA

VALOR
UNIT.

MASTER

100

Quilogramas

R$ 1,24

R$

124,00

HIKARI

120

Unidades

R$ 2,28

R$

273,60

BOI
DOURADO

50

Quilogramas R$ 35,26 R$

1.763,00

MARCA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJLCBXPUSQQZ0UPDYDUKPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

VALOR TOTAL

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
46 - Ano - Nº 2624

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Fundo Municipal de Saúde
Rua Nossa Senhora de Fátima Centro, Nº 01
CNPJ 12.084.013/0001-75 CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia

48

51

55

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.
CARNE FRESCA (FILÉ).
Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente, identificação do
produto, marcado 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.
FARINHA, de mandioca, grupo
seca, subgrupo fina, tipo 1.
Embalagem contendo 01 Kg No
rotulo deve constar a
denominação do produto de
acordo com sua designação ou
classificação, As farinhas trarão
o nome, seguida do nome
vegetal comum de origem. As
seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação
ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros
nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a
data de fabricação ou lote,
impressa na embalagem.
CEREAL Infantil, arroz e aveia.
De boa qualidade. Embalagem

BOI
DOURADO

150

Quilogramas R$ 47,17 R$

KIGOSTO

300

Embalagens

R$ 2,97

R$

891,00

FORTLON
MARATA

120

Pacotes

R$ 4,41

R$

529,20
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58

63

com no mínimo 230g.
Enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, farinha de arroz,
sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas ( C, A, B1, B6,
D, ácido fólico) e aromatizante
vanilina.
ACHOCOLATADO, em pó, a base
de composto de açúcar, cacau
lectinado, maltodextrina, sal,
leite e soro de leite, vitaminas e
aro matizantes.. O chocolate
deve ser obtido de matérias
primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, de parasitos,
detritos animais, cascas de
sementes de cacau e de outros
detritos vegetais. No preparo de
qualquer qualidade de
chocolate, o cacau
correspondente ao tipo deve
entrar, no minimo, na
proporção de 32%. O rotulo
deve trazer a denominação
genérica de Chocolate seguida
da classificação constante desta MARATA
Norma. chocolates em pó
parcialmente desengordurados
e obrigatório a declaração do
teor de lipídios do produto.
Embalagem com 400 g. As
seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em
que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição, data de fabricação
ou lote data de validade,
normas vigentes e registros nos
órgãos competentes. Conforme
as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa.
MILHO para Pipoca. GRUPO
DURO, CLASSE AMARELA,
QUALIDADE TIPO 1. Embalados CUCO
em plástico atóxico,
transparente e incolor,

50

Embalagens

R$ 5,11

R$

255,50

30

Embalagens

R$ 3,85

R$

115,50
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71

75

termosselada, isento de mofo
ou bolores, odores estr anhos e
substâncias nocivas.
Embalagem com 500g
apresentando marca, nome e
endereço do fabricante, peso
líquido, prazo d e validade, lote,
número do registro no órgão
competente. O produto deverá
apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de
entrega na unidade
requisitante.
TOMATE, de primeira,
apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. O produto devera
obedecer a Legislação
Especifica e a Regulamentação
Técnica vigente da ANVISA.
BATATA, do reino, inglesa, de
primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o trans
porte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas

IN
NATURA

300

Quilogramas

R$ 5,67

R$

1.701,00

IN
NATURA

450

Quilogramas

R$ 3,57

R$

1.606,50

R$

14.334,80

VALOR

Ficam convocados os adjudicatários do objeto desta Licitação, comparecer no Setor
de Contratos da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 05
(cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Elísio Medrado, 13 de maio de 2021
Lismar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal
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