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Licitações

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
O Pregoeiro do Município de Nilo Peçanha-Ba., em atenção ao art. 8º, § 1º, inc. IV, da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 e art. 30, inc. XII, alínea “b”, do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e decreto municipal nº
045 de 20 de agosto de 2019, torna público o resultado final da licitação em epígrafe, do tipo
menor preço por lote, objetivando futura e eventual fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar do município de Nilo Peçanha-Ba., tendo
como vencedora as seguintes empresas abaixo:
MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME., CNPJ Nº 28.299.084/0001-25, estabelecida
na Rua Wilson Góes e Silva Nº 119, Centro, CEP 45.450-000, Gandu-Ba.
Lote 01
Lote 02
Lote 04
Lote 05

Gêneros alimentícios
Pães
Hortifrutis
Carnes e Derivados
Total

R$ 949.900,00 (novecentos e quarenta e nove mil e novecentos reais).
R$
28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).
R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais)
R$ 1.818.500,00 (Um milhão e oitocentos e dezoito mil e quinhentos reais)
R$ 3.377.000,00 (Três milhões e trezentos e setenta e sete mil reais)

FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI., CNPJ Nº 08.009.131/0001-41, estabelecida
na Rua G do Loteamento Jardim America, S/Nº , Sala C, Bairro Stela Dubois, CEP 45.345000, Jaguaquara-Ba.
Lote 02

Gelados

R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).
Total R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

Que correrão à conta do orçamento de 2022 do Município de Nilo Peçanha-Ba.
Nilo Peçanha-Ba., 26 de Maio de 2022.

DANIEL PIRAJÁ VIVAS
Pregoeiro do Município

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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Adjudicações

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022
O Pregoeiro do Município de Nilo Peçanha-Ba., no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
3.555/2000, Decreto Municipal n° 287/2009 de 10 de março de 2009, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto Municipal nº 045 de 20 de Agosto de 2019, Lei Complementar
nº123/2006 e alterações e, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e legislação complementar e,
ainda de conformidade com o resultado do presente certame do processo do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022, objetivando futura e eventual fornecimento de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar do município de Nilo
Peçanha-Ba. ADJUDICA junto as empresas abaixo:
MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME., CNPJ Nº 28.299.084/0001-25, estabelecida
na Rua Wilson Góes e Silva Nº 119, Centro, CEP 45.450-000, Gandu-Ba.
Lote 01
Lote 02
Lote 04
Lote 05

Gêneros alimentícios
Pães
Hortifrutis
Carnes e Derivados
Total

R$ 949.900,00 (novecentos e quarenta e nove mil e novecentos reais).
R$
28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).
R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais)
R$ 1.818.500,00 (Um milhão e oitocentos e dezoito mil e quinhentos reais)
R$ 3.377.000,00 (Três milhões e trezentos e setenta e sete mil reais)

FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI., CNPJ Nº 08.009.131/0001-41, estabelecida
na Rua G do Loteamento Jardim America, S/Nº , Sala C, Bairro Stela Dubois, CEP 45.345000, Jaguaquara-Ba.
Lote 02

Gelados

R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).
Total R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

Que correrão à conta do orçamento de 2022 do Município de Nilo Peçanha-Ba., na
forma dos artigos 38, VII, e 43, VI da Lei 8.666/93.
Os autos seguirão para apreciação da Sr.ª Jacqueline Soares de Oliveira, Prefeita do
Município de Nilo Peçanha-Ba, para, sendo esse o seu entendimento, homologar o presente
certame.
Nilo Peçanha-Ba., 26 de maio de 2022.

Daniel Pirajá Vivas
Pregoeiro do Município

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022
A Prefeita Municipal de Nilo Peçanha-Ba., no uso de suas atribuições legais, e tendo
em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
3.555/2000, Decreto Municipal n° 287/2009 de 10 de março de 2009, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto Municipal nº 045 de 20 de Agosto de 2019, Lei Complementar
nº123/2006 e alterações e, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e legislação complementar e,
ainda de conformidade com o resultado do presente certame do processo do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022, objetivando futura e eventual fornecimento de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar do município de Nilo
Peçanha-Ba. HOMOLOGA o procedimento junto às empresas:
MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME., CNPJ Nº 28.299.084/0001-25, estabelecida
na Rua Wilson Góes e Silva Nº 119, Centro, CEP 45.450-000, Gandu-Ba.
Lote 01
Lote 02
Lote 04
Lote 05

Gêneros alimentícios
Pães
Hortifrutis
Carnes e Derivados
Total

R$ 949.900,00 (novecentos e quarenta e nove mil e novecentos reais).
R$
28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).
R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais)
R$ 1.818.500,00 (Um milhão e oitocentos e dezoito mil e quinhentos reais)
R$ 3.377.000,00 (Três milhões e trezentos e setenta e sete mil reais)

FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI., CNPJ Nº 08.009.131/0001-41, estabelecida
na Rua G do Loteamento Jardim America, S/Nº , Sala C, Bairro Stela Dubois, CEP 45.345000, Jaguaquara-Ba.
Lote 02

Gelados

R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).
Total R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

Na forma dos artigos 38, VII, e 43, VI da Lei 8.666/93.

Nilo Peçanha-Ba., 27 de maio de 2022.

JACQUELINE SOARES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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Atas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO
PEÇANHA-BA., com sede na Rua Raimundo de Brito, s/nº - Centro – CEP 45.440-000 Nilo Peçanha - Bahia, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 13.758.313/0001-55, o Pregoeiro, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto
nº10.520, de 17 de julho de 2002, integrantes do presente ajuste, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) Proposta(s) apresentada(s), resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda
escolar do município de Nilo Peçanha-Ba, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência deste edital e seus
Anexos, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecido pela empresa:
MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME., CNPJ Nº 28.299.084/0001-25, estabelecida na Rua Wilson Góes e
Silva Nº 119, Centro, CEP 45.450-000, Gandu-Ba.
Lote 01
Lote 02
Lote 04
Lote 05

Gêneros alimentícios
Pães
Hortifrutis
Carnes e Derivados
Total

R$ 949.900,00 (novecentos e quarenta e nove mil e novecentos reais).
R$
28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais).
R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais)
R$ 1.818.500,00 (Um milhão e oitocentos e dezoito mil e quinhentos reais)
R$ 3.377.000,00 (Três milhões e trezentos e setenta e sete mil reais)

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
Os produtos serão entregues de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de Fornecimento/Serviço, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
O valor anual estimativo para a contratação na Ata de Registro Preços é de R$ 3.377.000,00 (Três milhões e trezentos e
setenta e sete mil reais), do lote 01,02, 04 e 05 conforme detalhamento acima, que correrão à conta do orçamento de
2022 do Município de Nilo Peçanha-Bahia e serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
O preço registrado será fixo e irreajustável durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e executar o(s)
serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser (em) emitido(s) pelo Município de Nilo Peçanha/BA,
pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida, comprovar sua(s)
regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Nilo Peçanha por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar
o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores/prestadores remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um fornecedor
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e que o primeiro
Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2UDBIB/M263Z3K6QZHKZPG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
6 - Ano - Nº 2702

Nilo Peçanha

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o
Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
Os produtos serão entregues ou serviços executados de imediato conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo
de 03 (três) horas, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua
substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia,
pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratadanesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da Prefeitura
Municipal de Nilo Peçanha que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo
79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, e
alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
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A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de
30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – UNIDADES REQUISITANTES E RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
São órgãos e entidades públicas participantes no registro de preços todas as secretarias e fundos do município de Nilo
Peçanha-Ba.
O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos que pretendam aderir ao registro, através
do Setor de Compras.
Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados
quando da emissão das Notas de Empenho que correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de 2022.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários
de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Taperoá/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de Registro de
Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Nilo Peçanha-Ba., 27 de maio de 2022.

JACQUELINE SOARES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

M R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº 28.299.084/0001-25
Testemunhas:
Nome

Nome

CPF

CPF
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M R EMPREENDIMENTOS
M R COMÉRCIO E SERVIÇO
OS LTDA - ME
-25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022 - SEMEC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP

À
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha/BA.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR do município de Nilo Peçanha BA, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital.

Abertura dos envelopes: 25/05/2022
Horário: 14:00 horas

Apresentamos à Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o
fornecimento do objeto que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, conforme especificação
constante do Termo de Referência do Edital de Licitação.

Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:

a) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
b) Prazo para fornecimento: o prazo para entrega do objeto da licitação será em até 72 (setenta
e duas) horas, contadas da ORDEM DE FORNECIMENTO a ser expedida pela unidade
gestora do contrato.

Para tanto, nos propomos a fornecer os bens licitados pelos preços unitários constantes da planilha
de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ 3.377.000,00 (TRÊS MILHÕES
TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS).

DADOS DA PROPONENTE
_______________________
Rua Wilson Góes e Silva, nº 119 - Centro - 45450.000 - Gandu/BA
e-mail: empresamrempreendimentos@gmail.com
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M R EMPREENDIMENTOS
M R COMÉRCIO E SERVIÇO
OS LTDA - ME
-25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Razão Social: M R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME;
b) CNPJ/MF nº: 28.299.084/0001-25;
c) Endereço completo: Rua Wilson Góes e Silva, nº 119, Centro, CEP: 45.450-000, Gandu,
Bahia;
d) Telefone: (73) 9 9912-3526 / 9 9857-2272;
e) E-mail: empresamrempreendimentos@gmail.com;
f) Conta Bancária / Agência / Banco: 001 - Banco de Brasil / Agência: 0846-X, C/C.: 26.986-7;
g) Representante Legal: Thaís Behrmann de Novais;
h) CPF: 050.203.315-03;
i) CNH: 06664414526 - DETRAN/BA;
j) Cargo: Sócia/Administradora.

Gandu, Bahia, 25 de maio de 2022.

M R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/MF nº 28.299.084/0001-25
THAIS BEHRMANN DE NOVAIS
CPF/MF nº 050.203.315-03
CNH nº 06664414526
REPRESENTANTE LEGAL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022 - SEMEC
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022/SRP
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA
LICITANTE: M R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
END. COMERCIAL: Rua Wilson Góes e Silva, nº 119, Centro
MUNICÍPIO: Gandu
UF: BA
CEP: 45.450-000
E-mail: empresamrempreendimentos@gmail.com FONE: (73) 9 9912-3526 / 9 9857-2272
CONTATO: Thais Behrmann de Novais / Vivaldo Junior Silva de Novaes
CNPJ: 28.299.084/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142.257.757
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 001 - Banco do Brasil
AGÊNCIA: 0846-X C/C: 26.986-7
REPRESENTANTE LEGAL
NOME: Thais Behrmann de Novais
CARGO: Sócia/Administradora
CPF/MF nº: 050.203.315-03
CNH nº: 06664414526 - DETRAN/BA
VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO PARA FORNECIMENTO
60 (sessenta) dias
72 (setenta e duas) horas
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: Depósito Central de Merenda Escolar do Município
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR do município de Nilo Peçanha
- BA, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Item

Discriminação

Qtde.

Unidade

Marca

PREÇO (R$)

4.000

Unidade

ITALAC

4,45

17.800,00

10.000

KG

AGROVALE

3,59

35.900,00

Unitário
1

2

ACHOCOLATADO EM PÓ - solúvel,
embalagem em plástico atóxico em
pacotes de 400g, contendo dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
AÇÚCAR BRANCO - tipo cristal especial.
Não deve apresentar sujidade, umidade,
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3

4

5

6

7

8

bolor, peso insatisfatório, Embalagem: em
polietileno leitoso ou transparente, atóxica,
deve estar intacta, em pacotes de 1 kg.
Prazo de validade mínimo 12 meses a
contar a partir da data de entrega.
ADOÇANTE LÍQUIDO - água, sorbitol,
edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio
e sacarina sódica, conservantes: ácido
benzóico, metilparbeno. Embala-gem de
100ml.
AMIDO DE MILHO - produto amiláceo
extraído do milho. Deve ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas e parasitas.
Não deverá apresentar resíduos ou
impurezas,
bolor
ou
cheiro
não
característico. Embalagem: deve estar
intacta, vedada com 200g. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.
AMIDO DE MILHO SABOR MORANGO produto amiláceo extraído do milho. Deve
ser fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e
parasitas. Não deverá apresentar resíduos
ou impurezas, bolor ou cheiro não
característico. Embalagem: deve estar
intacta, vedada com 200g. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.
AVEIA EM FLOCOS - isenta de mofo, livre
de parasitas e substâncias nocivas,
acondiciona-da em embalagens de 200g,
atóxica, resistente e hermeticamen-te
vedada. Prazo de validade 10 meses a
contar a partir da data de entrega.
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 características técnicas: classe: longo,
fino, tipo I. O produto não deve apresentar
mofo, substâncias nocivas, preparação
final dietética inadequada (empapamento).
Embalagem:
deve
estar
intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em
polietileno, transparente, atóxico. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 2 características técnicas: classe: longo,
fino, tipo I. O produto não deve apresentar

100

Unidade

MARATÁ

3,49

349,00

500

Unidade

MAIZENA

2,85

1.425,00

1.000

Unidade

MAIZENA

2,85

2.850,00

(CREMOGEMA)

1.000

Unidade

PADIM

2,90

2.900,00

10.000

KG

AGRODEZ

3,99

39.900,00

7.000

KG

AGRODEZ

3,99

27.930,00
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9

10

11

12

13

14

15

16

mofo, substâncias nocivas, preparação
final dietética inadequada (empapamento).
Embalagem:
deve
estar
intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em
polietileno, transparente, atóxico. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir
da data de entrega.
AZEITE DE OLIVA - acondicionado em
embalagens de vidro, contendo 500ml extra-virgem, acidez maxima de 0.50%,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade.
BISCOITO SALGADO - tipo cream
cracker, embalagem plástica com dupla
proteção, com 350g.
BISCOITO DOCE, tipo Maria, embalagem
plástica com dupla proteção, com 350g,
valor energético entre 100 a 150 kcal,
carboidratos entre 15 e 30g, proteínas
entre 1.5 e 3,5g e gorduras totais entre 2 e
5g, por porção de 30g.
BISCOITO ROSQUINHA - embala-gem
plástica com dupla proteção, com no
mínimo 300g, valor energético entre 100 a
150 kcal, carboidratos entre 15 e 30g,
proteínas entre 1.5 e 3,5g e gorduras totais
entre 2 e 5g, por porção de 30g.
BISCOITO
CHOCOLATE
ZERO
LACTOSE - embalagem dupla, contendo
no mínimo 350G, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso liquido.
CAFÉ EM PÓ - torrado e moído,
embalagem de 250g com tolerância de 1%
de impurezas como cascas, paus, etc, com
ausência
de
larvas,
parasitos
e
substâncias estranhas.
CANELA EM PÓ - embalagem de 100g
com tolerância de 1% de impurezas como
cascas, paus, etc, com ausência de larvas,
parasitos e substâncias estranhas.
CANJICA - Canjica de milho branco tipo 1,
contendo 80% de grãos inteiros,
preparados com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitos e de detritos animais ou vegetais

200

Unidade

GOMES DA
COSTA

19,49

3.898,00

1.000

Caixa

PADIM

68,00

68.000,00

1.000

Caixa

ESTRELA

92,00

92.000,00

2.000

Caixa

PETYAN

65,00

130.000,00

100

Caixa

VITARELLA

78,00

7.800,00

3.000

Unidade

CASEIRINHO

6,49

19.470,00

2.000

Unidade

MARATÁ

3,99

7.980,00

4.000

Unidade

RICO

3,99

15.960,00

_______________________
Rua Wilson Góes e Silva, nº 119 - Centro - 45450.000 - Gandu/BA
e-mail: empresamrempreendimentos@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2UDBIB/M263Z3K6QZHKZPG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
13 - Ano - Nº 2702

Nilo Peçanha

M R EMPREENDIMENTOS
M R COMÉRCIO E SERVIÇO
OS LTDA - ME
-25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

18

19

20

21

22

23

24

25

com no máximo de 15% de 1 umidade embalagem com 500g.
CORANTE - não deve apresentar
sujidades, misturas inadequada ao
produto. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionado em pacotes de polietileno
transparente, termossoldada, atóxica, com
capacidade de 100g. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da data
de entrega.
COMINHO - não deve apresentar
sujidades, misturas inadequada ao
produto. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionado em pacotes de polietileno
transparente, termossoldada, atóxica, com
capacidade de 1 kg. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da data
de entrega.
CACAU EM PÓ 50% - embalagem em
plástico atóxico em pacotes de 500g,
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
CHANTILLY - Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos
e deverão estar isentos de ranço e de
outras características indesejáveis embalagem de 200g.
CREME DE LEITE - Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço
e de outras características indesejáveis embalagem de 200g.
EXTRATO
DE
TOMATE
sem
aromatizantes, sem corantes artificiais e
sem conservantes, embalagem de 340g.
ERVILHAS EM LATA - imersas ou não em
líquido de cobertura apropriada submetida
a processo tecnológico adequado antes ou
depois de hermeticamente fechados, os
recipientes utilizados a fim de evitar a sua
alteração. - Embalagem 200g
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO embalagem de 1kg, com registro no
Ministério da Agricultura.
FARINHA DE AVEIA - embalagem com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e de

2.000

Unidade

MARATÁ

0,75

1.500,00

2.000

Unidade

MARATÁ

9,00

18.000,00

4.000

Unidade

SICAO

19,90

79.600,00

500

Unidade

AMÉLIA

5,49

2.745,00

500

Unidade

ITALAC

2,15

1.075,00

6.000

Unidade

PADIM

1,40

8.400,00

1.000

Unidade

OLÉ

2,49

2.490,00

2.000

Unidade

FINNA

4,25

8.500,00

100

Unidade

YOKI

3,00

300,00
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26

27

28

29

30

31
32
33
34

acordo com as normas e ou resolução da
anvisa. Embalagem de 200g.
FARINHA LÁCTEA - enriquecida com
vitaminas, de preparo instantâneo.
Fabricada a partir de matérias primas sãs
e limpas, deverá apresentar aspecto e
cheiro característico, livre de sujidades e
substâncias nocivas. Embalagem: potes
de polipropileno, atóxicos, bem vedados,
com 400g cada. Prazo de validade mínimo
06 meses a contar a partir da data de
entrega.
FARINHA DE MANDIOCA - embalagem
de 1kg com tolerância de 1% de impurezas
como cascas, paus, com ausência de
larvas, parasitos e substâncias estranhas.
FEIJÃO CARIOCA - tipo 1, de 1ª
qualidade, sem presença de grãos
carunchados, com registro no Ministério
da Agricultura. Embalagens de 1kg.
FERMENTO BIOLÓGICO SECO fermento biológico, seco, instantâneo,
para pão. Isento de mofo e substancias
Embalagem:
hermetificante
nocivas.
fecha-da (vácuo), contendo 10g em
envelopes aluminizados, com os dados de
identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade, contendo
10g.
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - fermento
químico em pó, contendo embalagem com
100g. Ingredientes: amido de milho ou
fécula de mandioca, fosfato mono cálcio,
bicabornato de sódio e carbonato cálcio.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de
validade.
FLOCÃO DE MILHO - composição 100%
milho, embalagem de 500g.
FUBÁ DE MILHO, composição 100%
milho, embalagem de 500g.
LEITE DE COCO - líquido, embalagem em
garrafa de vidro de 200ml.
LEITE LÍQUIDO - integral, embalagem em
caixa tipo tetra Pak, com 1l, com dados de
identificação do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
liquido, isento de insetos, pragas e de
ótimo paladar.

300

Unidade

NESTLÉ

7,70

2.310,00

4.000

KG

DO CAMPO

3,99

15.960,00

10.000

KG

PATROA

7,00

70.000,00

500

Unidade

FERMIX

1,15

575,00

200

Unidade

DONA
BENTA

2,49

498,00

4.000

Unidade

PADIM

1,90

7.600,00

2.000

Unidade

RICO

1,90

3.800,00

6.000

Unidade

MILL

1,76

10.560,00

6.000

Litro

DAMARE

3,90

23.400,00

_______________________
Rua Wilson Góes e Silva, nº 119 - Centro - 45450.000 - Gandu/BA
e-mail: empresamrempreendimentos@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2UDBIB/M263Z3K6QZHKZPG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
15 - Ano - Nº 2702

Nilo Peçanha

M R EMPREENDIMENTOS
M R COMÉRCIO E SERVIÇO
OS LTDA - ME
-25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35

36

37

38

39

40

41

42

LEITE ZERO LACTOSE - leite livre de
lactose, embalagem 300g, plástica,
impermeável, isento de fungos e parasitas.
Prazo de validade no minimo 6 meses a
contar da data de entrega.
LEITE EM PÓ INTEGRAL EM PÓ - tipo
integral, enriquecido com vitaminas A e D,
embalado em pacotes de 200g, com a
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso liquido,
informações nutricionais e de acordo com
as normas e resoluções da ANVISA/MS,
com registro no MA. NÃO ACEITAMOS
LEITE MODIFICADO OU RECONSTITUÍDO.
LEITE CONDENSADO - Apresen-tação,
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço
e de outras características indesejáveis embalagem de 200g.
LOURO EM FOLHAS - não deve
apresentar sujidades, misturas inadequada ao produto. Embalagem: deve estar
intacta, acondicionado em pacotes de
polietileno transparente, termossoldada,
atóxi-ca, com capacidade de 100g. Prazo
de validade mínimo 12 meses a contar a
partir da data de entrega.
MARGARINA - com 60% a 80% de
lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro,
sabor e cor peculiares aos mesmos e
deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis - embalagem
de 500g.
MANTEIGA - manteiga de primeira
qualidade com sal, embalagem em potes
de 500g, com dados do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso liquido.
MACARRÃO PARAFUSO - com ovos na
composição, embalagem de 500g,
contendo como ingredientes sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e
ovos.
MACARRÃO ESPAGUETE - com ovos na
composição, embalagem de 500g,
contendo como ingredientes sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e
ovos.

Unidade

LA
SERENÍSSIMA

9,87

4.935,00

Pacote

ITAMBÉ

5,19

31.140,00

500

Unidade

ITALAC

3,13

1.565,00

2.000

Unidade

PINGO
KENTE

5,19

10.380,00

2.000

Unidade

PRIMOR

5,79

11.580,00

1.000

Unidade

MARAVILHA

14,99

14.990,00

6.000

Unidade

PADIM

2,90

17.400,00

6.000

Unidade

PADIM

2,90

17.400,00

500

6.000
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44

45

46

47

48

49

50

MACARRÃO TIPO MASSA DE SOPA com sêmola, para sopa, embalado com no
minimo 500g. Com identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
liquido. As massas deverão ter o formato
de estrelinhas, letras ou pequenas
conchinhas.
MILHO DE PIPOCA - classe amarela, tipo
1, embalagem com os dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, embalado
em pacotes de 500g.
FLOCOS DE 3 CEREAIS - enriquecida
com vitaminas, de preparo instantâneo.
Fabricada a partir de matérias primas sãs
e limpas, deverá apresentar aspecto e
cheiro característico, livre de sujidades e
substâncias nocivas. Embalagem: potes
de polipropi-leno, atóxicos, bem vedados,
com 400g cada. Prazo de validade mínimo
06 meses a contar a partir da data de
entrega.
GOIABADA - Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos
e deverão estar isentos de ranço e de
outras características indesejáveis embalagem de 250g.
MISTURA PARA BOLO - sabores
diversos, embalagem integra, com dados
do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Embalagem de 400G.
MILHO VERDE EM LATA - imersos ou
não em líquido de cobertura apropriada
processo tecnológico
submetida
a
adequado antes ou depois de herméticamente fechados, os recipientes utilizados
a fim de evitar a sua alteração. Embalagem 200g.
MOLHO DE TOMATE - Ingredien- tes:
água, polpa de tomate, cebola, tempero
verde, alho e sal. Mistura concentrada,
pasteurizada e homogenializada. Acondicionada em recipiente aluminizado ou tetra
pak. Embalagem de 340g.
MUCILAGEM DE ARROZ - farinha de
arroz, açúcar, amido, SAIS MINERAIS
(CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO
DE SÓDIO DIBÁSICO, FUMARATO

6.000

Unidade

PADIM

2,90

17.400,00

1.000

Unidade

RICO

3,10

3.100,00

500

Unidade

NESTLÉ
(NESTON)

7,99

3.995,00

1.000

Unidade

JULIETA

2,90

2.900,00

2.000

Unidade

MARATÁ

4,05

8.100,00

1.000

Unidade

OLÉ

2,55

2.550,00

3.000

Unidade

PADIM

1,40

4.200,00

300

Unidade

NESTLÉ

4,20

1.260,00
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52

53

54

55

FERRO-SO, SULFATO DE ZINCO),
VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA,
VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO,
VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA
B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) e
aromatizante vanilina. Embalagem com
dados de idenificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
EMBALAGEM DE 230G.
MUCILAGEM DE MULTICEREAIS farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico,
farinha de arroz, SAIS MINERAIS
(CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO
DE SÓDIO DIBÁSICO, FUMARATO
FERRO-SO, SULFATO DE ZINCO),
VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA,
VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO,
VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA
B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) e
aromatizante vanilina. Embalagem com
dados de idenificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.
EMBALAGEM DE 230G.
ÓLEO DE SOJA - embalagem plástica
contendo 900 ml de óleo. Data de
validade: no mínimo 12 meses após
entrega.
PROTEÍNA DE SOJA - texturizada,
embalada em pacotes de 400g. Com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso liquido. (CARNE
BRANCA).
SAL - refinado, iodado, 1ª qualidade, não
deve apresentar sujidades, misturas
inadequada ao produto. Embalagem: deve
estar intacta, acondicionado em pacotes
de polietileno transparente, termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg.
Prazo de validade mínimo 12 meses a
contar a partir da data de entrega.
VINAGRE DE MAÇÃ - Embalagem de
500ml. A embalagem deve estar intacta,
bem vedada e deve constar: data de
fabricação de no máximo 1 mês da data de
entrega do produto, prazo de validade,
informação nutricional e ingredientes.

300

Unidade

NESTLÉ

4,20

1.260,00

3.000

Unidade

LISA

9,59

28.770,00

5.000

Unidade

PRONTU

3,90

19.500,00

2.000

KG

SAL
BRASIL

0,80

1.600,00

4.000

Unidade

GOTA

2,50

10.000,00
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XERÉM MILHO - embalagem com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marca do
fabricante, prazo de validade, O produto
deverá ter registro no Ministério da
agricultura e/ou Ministério da Saúde. Com
500g.

2.000

Unidade

RICO

2,20

4.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE I (R$):

949.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE I POR EXTENSO: NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

LOTE II - PÃES

Item

Discriminação

Qtde.

Unidade

Marca

PREÇO (R$)

PÃO PARA CACHORRO-QUENTE de
50g, de boa qualidade com miolo branco e
casca de cor dourada brilhante e
homogênea. Serão rejeitados pães mal
assados,
queimados,
amassados,
achatados e embatumados aspecto
massa pesada e de características
organolépticas anormais.
PÃO DE LEITE, fabricado com matéria
prima de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em perfeito
estado de conservação, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
50g cada unidade.
PÃO FRANCÊS, tipo cacetinho, fabricado
com matéria prima de primeira qualidade,
isentos de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
Anvisa/MS. 50g cada unidade.
PÃO DE MILHO, fabricado com matéria
prima de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa, parasitos e em perfeito
estado de conservação, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da NVISA/MS.
50g cada unidade.

20.000

Unidade

PÃO BAHIA

0,58

11.600,00

10.000

Unidade

PÃO BAHIA

0,56

5.600,00

10.000

Unidade

PÃO BAHIA

0,58

5.800,00

10.000

Unidade

PÃO BAHIA

0,56

5.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE II (R$):

28.600,00

Unitário
1

2

3

4

VALOR TOTAL DO LOTE II POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS.
LOTE IV - HORTIFRÚTIS
_______________________
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Item

Discriminação

Qtde.

Unidade

Marca

PREÇO (R$)

1.000

KG

RIO

20,99

20.990,00

7.000

KG

RIO

5,95

41.650,00

7.000

KG

RIO

5,69

39.830,00

8.000

KG

RIO

5,29

42.320,00

20.000

KG

RIO

6,59

131.800,00

50.000

KG

RIO

1,79

89.500,00

20.000

KG

RIO

3,99

79.800,00

Unitário
1

2

3

4

5

6

7

ALHO - Pacote com 3 unidades, de 1ª
qualidade, firme e intacto, sem lesões de
origem física ou mecânica, devendo estar
bem desenvolvido, sadio. Não deve conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície.
CEBOLA - Tamanho médio, nova, de 1ª
qualidade, com casca, compacta e firme,
sã, sem rupturas, sem lesões de origem
física ou mecânica, isenta de partes
pútridas,
livre
de
enfermidades.
Embalagem: de 50kg em sacos plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
CENOURA
Tamanho
médio,
apresentando grau médio de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando da embalagem
etiqueta de pesagem.
TOMATE - De 1ª qualidade, tamanho
médio, apresentando grau de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
MAÇÃ - Fruta de boa qualidade, sem
defeitos sérios, apresentando tamanho,
cor e conformação uniforme. Fruta bem
desenvolvida e madura. A casca deve
estar livre de rachaduras, perfurações e
apodrecidas.
MELANCIA - Fruta de boa qualidade, sem
defeitos
graves
(podridão,
danos
profundos, frutos passados) sem manchas
ou deformação.
MELÃO - Fruta de boa qualidade, sem
defeitos
graves
(podridão,
danos
profundos, frutos passados) sem manchas
ou deformação.
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9

10

11
12

13

14

15

UVAS - Fruta de boa qualidade, sem
defeitos sérios, apresentando tamanho,
cor e conformação uniforme. Fruta bem
desenvolvida e madura. A casca deve
estar livre de rachaduras, perfurações e
apodrecidas.
BATATA - Tamanho médio, apresentando
grau médio de maturação, com casca sã,
sem rupturas, livre de enfermidades,
isento de partes pútridas. Embalagem: em
sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.
REPOLHO ROXO - Tamanho médio,
apresentando grau médio de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
PIMENTÃO VERDE - Tamanho médio.

2.000

KG

RIO

7,99

15.980,00

5.000

KG

RIO

6,09

30.450,00

100

KG

RIO

5,40

540,00

7.000

KG

RIO

4,95

34.650,00

BETERRABA
Tamanho
médio,
apresentando grau médio de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
ABÓBORA
Tamanho
médio,
apresentando grau médio de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
CHUCHU
Tamanho
médio,
apresentando grau médio de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme
quantidade
solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
PEPINO - Tamanho médio, apresentando
grau médio de maturação, com casca sã,

1.000

KG

RIO

4,10

4.100,00

400

KG

RIO

4,10

1.640,00

4.000

KG

RIO

2,49

9.960,00

1.000

KG

RIO

2,39

2.390,00
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16

17

18

sem rupturas, livre de enfermidades,
isento de partes pútridas. Embalagem: em
sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na
embalagem etiqueta de pesagem.
MAMÃO - Tipo formosa, de 1ª qualidade,
tamanho médio, com grau médio de
amadurecimento, sem rupturas.
MILHO / ESPIGA - Tipo 1. Isento de
substâncias
nocivas,
parasitas.
Embalagem
plástica,
resistente,
transparente com 50kg.
AMENDOIM COM CASCA - Tipo 1. Isento
de substâncias nocivas, parasitas.
Embalagem
plástica,
resistente,
transparente com 50kg.

1.000

KG

RIO

3,50

3.500,00

4.000

Unidade

RIO

2,00

8.000,00

2.000

KG

RIO

11,45

22.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE IV (R$):

580.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE IV POR EXTENSO: QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS.

LOTE V - CARNES E DERIVADOS

Item

Discriminação

Qtde.

Unidade

Marca

PREÇO (R$)

CARNE BOVINA MOÍDA - de primeira,
congelada, com no máximo 6% de
gordura, embalagem média de 500g.
CARNE BOVINA - CARNE ALCATRA isenta de gorduras embalagem filme PVC
ou saco plástico transparente, congelado,
com identificação do fabricante, prazo de
validade e peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura,
Saúde, bem como as normas da Vigilância
Sanitária. Embalagem de 1kg ou 5kg.
CARNE MÚSCULO - isenta de gorduras
embalagem filme PVC ou saco plástico
transparente,
congelado,
com
identificação do fabricante, prazo de
validade e peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura,
Saúde, bem como as normas da Vigilância
Sanitária. Embalagem de 1kg ou 5kg.
CARNE DE CHARQUE PA - CHARQUE
BOVINA DIANTEIRO - de primeira
qualidade isento de bolor com prazo de
validade e peso líquido de acordo com as

20.000

KG

JF

11,95

239.000,00

5.000

KG

FRIBOI

34,49

172.450,00

5.000

KG

FRIBOI

24,65

123.250,00

20.000

KG

BARCEL

34,99

699.800,00

Unitário
1

2

3

4

_______________________
Rua Wilson Góes e Silva, nº 119 - Centro - 45450.000 - Gandu/BA
e-mail: empresamrempreendimentos@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2UDBIB/M263Z3K6QZHKZPG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Total

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
22 - Ano - Nº 2702

Nilo Peçanha

M R EMPREENDIMENTOS
M R COMÉRCIO E SERVIÇO
OS LTDA - ME
-25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

6

7

8

9

10

portarias do Ministério da Agricultura,
Ministério da Saúde. Não será aceito
Jerked Beef. Embalagem de 1kg ou 5kg.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO resfriado,
de
primeira
qualidade,
congelado, embalagem em filme PVC ou
saco
plástico
transparente,
com
identificação do fabricante, prazo de
validade e peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura,
Saúde, bem como as normas da Vigilância
Sanitária. Embalagem de 1kg.
FÍGADO BOVINO - resfriado, de primeira
qualidade, congelado, embalagem em
filme PVC ou saco plástico transparente,
congelado,
com
identificação
do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido de acordo com as portarias do
Ministério da Agricultura, Saúde, bem
como as normas da Vigilância Sanitária.
Embalagem de 1kg ou 5kg.
FILÉ DE PEIXE - resfriado, de primeira
qualidade, congelado, embalagem em
filme PVC ou saco plástico transparente,
com identificação do fabricante, prazo de
validade e peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura,
Saúde, bem como as normas da Vigilância
Sanitária. Embalagem de 1kg.
PEITO DE FRANGO - resfriado, de
primeira
qualidade,
congelado,
embalagem em filme PVC ou saco plástico
transparente,
congelado,
com
identificação do fabricante, prazo de
validade e peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura,
Saúde, bem como as normas da Vigilância
Sanitária. Embalagem de 1kg.
CARNE PATINHO - isenta de gorduras
embalagem filme PVC ou saco plástico
transparente,
congelado,
com
identificação do fabricante, prazo de
validade e peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura,
Saúde, bem como as normas da Vigilância
Sanitária. Embalagem de 1kg ou 5kg.
OVOS - características técnicas: ovos de
galinha “tipo grande”, casca lisa. Os ovos
deverão estar limpos. Não poderão estar

5.000

KG

SOMAVE

9,00

45.000,00

200

KG

FRIBOI

16,00

3.200,00

5.000

KG

AVES SUL

15,49

77.450,00

20.000

KG

SOMAVE

11,00

220.000,00

5.000

KG

FRIBOI

34,49

172.450,00

6.000

Dúzia

BOM OVOS

5,99

35.940,00

_______________________
Rua Wilson Góes e Silva, nº 119 - Centro - 45450.000 - Gandu/BA
e-mail: empresamrempreendimentos@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2UDBIB/M263Z3K6QZHKZPG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
23 - Ano - Nº 2702

Nilo Peçanha

M R EMPREENDIMENTOS
M R COMÉRCIO E SERVIÇO
OS LTDA - ME
-25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

trincados. Embalagem: em caixas de
papelão, com registro no Ministério da
Agricultura. Prazo de validade mínimo 15
dias a contar a partir da data de entrega.
SALSICHA - de carne bovina / suína tipo
hot-dog com no máximo de 2% de amido.
Com aspecto característico, com própria
sem
manchas
pardacentas
ou
esverdeadas, odor e sabor próprio, com
adição de água ou gelo no máximo de
10%. Com registro no SIF ou SISP embalagem de 5kg.

4.000

KG

SEARA

7,49

29.960,00

VALOR TOTAL DO LOTE V (R$):

1.818.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE V POR EXTENSO: UM MILHÃO OITOCENTOS E DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - LOTES I, II, IV e V (R$):

3.377.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: TRÊS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS.

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o
fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte,
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado
correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado. Estamos cientes de que
não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão
de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP.
O objeto desta proposta terá garantia de 12 (doze) meses, a contar da data da efetiva entrega do
objeto na unidade requistante.

Gandu, Bahia 25 de maio de 2022.

M R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/MF nº 28.299.084/0001-25THAIS
BEHRMANN DE NOVAIS
CPF/MF nº 050.203.315-03
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ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO
PEÇANHA-BA., com sede na Rua Raimundo de Brito, s/nº - Centro – CEP 45.440-000 Nilo Peçanha - Bahia, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 13.758.313/0001-55, o Pregoeiro, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto
nº10.520, de 17 de julho de 2002, integrantes do presente ajuste, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) Proposta(s) apresentada(s), resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
para a merenda escolar do município de Nilo Peçanha-Ba, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência
deste edital e seus Anexos, durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecido
pela empresa:
FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI., CNPJ Nº 08.009.131/0001-41, estabelecida na Rua G do Loteamento
Jardim America, S/Nº , Sala C, Bairro Stela Dubois, CEP 45.345-000, Jaguaquara-Ba.
Lote 02

Gelados
Total

R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).
R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
Os produtos serão entregues de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de Fornecimento/Serviço, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
O valor anual estimativo para a contratação na Ata de Registro Preços é de R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil
e quinhentos reais), do lote 03 conforme detalhamento acima, que correrão à conta do orçamento de 2022 do Município
de Nilo Peçanha-Bahia e serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
O preço registrado será fixo e irreajustável durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e executar o(s)
serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser (em) emitido(s) pelo Município de Nilo Peçanha/BA,
pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida, comprovar sua(s)
regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Nilo Peçanha por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar
o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores/prestadores remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um fornecedor
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e que o primeiro
classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o
Preço Registrado.
Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
Os produtos serão entregues ou serviços executados de imediato conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo
de 03 (três) horas, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua
substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia,
pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratadanesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da Prefeitura
Municipal de Nilo Peçanha que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo
79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93, e
alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de
30 (trinta) dias.
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CLÁUSULA VII – UNIDADES REQUISITANTES E RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
São órgãos e entidades públicas participantes no registro de preços todas as secretarias e fundos do município de Nilo
Peçanha-Ba.
O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos que pretendam aderir ao registro, através
do Setor de Compras.
Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados
quando da emissão das Notas de Empenho que correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de 2022.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários
de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Taperoá/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de Registro de
Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Nilo Peçanha-Ba., 27 de maio de 2022.

JACQUELINE SOARES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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Nome Fantasia: F.N. TRANSPORTES
Razão Social: F.N. LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 08.009.131/0001-41
Inscrição Estadual: 076.807.745
Endereço: Rua G do Loteamento Jardim América, s/nº, sala C, Stela Dubois
Cidade: JAGUAQUARA
Estado: BA
CEP: 45345-000
Telefone: (073) 3534-1107
E-mail:licitacao.fn.comercial@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 1084-7 C/C: 18565-5
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA IVONETE DE ARAGÃO CAMPOS

FN

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega será em até 72 (setenta e duas) horas, contados da Ordem de
Fornecimento a ser expedida pela unidade gestora do contrato, na qual deverá constar
a grade com as quantidades, cores e tamanhos de cada peças/itens a serem
fornecidas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE015/2022 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2022 SEMEC

MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA – BAHIA
OBJETO:A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura e eventual fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não-perecíveis
para a merenda escolar do município de Nilo Peçanha – BA, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência deste edital.
LOTE III – GELADOS
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

UND

MARCA

1

POLPA DE FRUTAS- Polpa de frutas – Pasteurizada, congelado, em diversos sabores,
embalagem com especificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
Embalagem contendo 1kg. O produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e / ou
Ministério da Saúde

20.000

KG

SINHÁ RITA

R$

4,08

R$

81.600,00

2

IOGURTE- – Iogurte integral, rico em nutrientes, diversos sabores, em embalagem plástica,
em garrafa de 1L, de acordo com Normas e Resoluções da ANVISA e ter o selo do
fabricante, prazo de fabricação e prazo de validade. O produto deve ser transportado,
resfriado em caixa de isopor a uma temperatura que não deve exceder 10 graus
centigrados. Não aceitamos o produto se não estiver dentro destas especificações.

15.000

UND

SOL

R$

5,72

R$

85.800,00

3

QUEIJO MUSARELA, Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes de
polietileno transparente, atóxica, com capacidade de 4kg. Prazo de validade mínimo 12
meses a contar a partir da data de entrega.

200

PACOTE
COM
4KG

DAMARE

R$

140,50

R$

28.100,00

R$

195.500,00

Valor Unitário R$

VALOR TOTAL DO LOTE: CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Valor Total R$

No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e
lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento o objeto deste Contrato e seus
Anexos . A proposta comercial apresentada atende todas as quantidades, especificações, condições de fornecimento e entrega constantes no Anexo I – Termo de Referencia, do
Edital. O objeto deverá ser entregue no endereço indicado no Anexo I - Termo de Referência. VALIDADE DO PRODUTO: CONFORME FABRICANTE
NILO PEÇANHA, 25 DE MAIO DE 2022
Assinado de forma digital por MARIA IVONETE DE
MARIA IVONETE DE ARAGAO
ARAGAO CAMPOS:21326070525
CAMPOS:21326070525
Dados: 2022.05.25 10:30:56 -03'00'
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