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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Pelo presente instrumento, o município de Itapitanga-Ba, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE
REGISTRO DE PREÇOS, localizada na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, CEP 45.645-000,
Departamento de Licitação, Itapitanga - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, Sr.
Clebson Santos Moreira, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04 de Janeiro 2017 e as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 022/2022, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, transcurso o prazo para
interposição de recursos e a necessária homologação, a empresa abaixo citada, doravante
denominada Fornecedora, firma a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas
e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.
DO PREÇO
Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
ELETRONICO Nº 022/2022 - SRP, conforme tabela abaixo:
NOME DA EMPRESA: AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA Pessoa Jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 24.996.920/0001-70, localizada no endereço, Av. Itapitanga, 35,
térreo, centro, Coaraci – BA, Cep: 45638-000.
LOTE: 01
ITEM

1

2

3

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
Açúcar, obtido da cana de açúcar, do tipo
refinado, alvo, com teor de sacarose
mínimo de 98,5%, sem fermentação, inseto
de sujidade, parasitas e de enxofre,
acondicionado em embalagem plástica
contendo 01kg, com identificação do
produto, validade mínima de 04 meses,
após a entrega do produto.
Adoçante dietético, liquido,
contendo
edulcorante aspartame, com no máximo
0,02 kcal por gota do liquido, frasco com
100 ml, com identificação do produto,
validade mínima de 06 meses, após a
entrega do produto.
Café, em pó homogêneo, torrado e moído,
tipo forte, de primeira qualidade, selo de
pureza da Associação Brasileira da
Industria do Café - ABIC, tipo embalagem a
vácuo pacote com 250g, com identificação
do produto, validade mínima de 02 meses,

UNID.

QTDE

C.MARCA

P. UNIT.

Kg

2870

PADIM

R$ 5,00

Unid

200

ZERO CAL

R$ 8,00

Pct

2270

SAÚDE

R$ 9,50
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após a entrega do produto.

4

5

6

7

LOTE: 02
ITEM

01

02

03

04

Achocolatado,
em
pó,
adocicado,
instantâneo,
concentrado,
rico
em
vitaminas, ferro e cálcio, acondicionado em
Lata
lata contendo 400gr, validade mínima de 04
meses, após a entrega do produto.
Achocolatado, em liquido com açúcar,
soro de leite em pó, cacau em pó, gordura
vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal,
vitamina (C, PP, E, B6, B2, B1 e A), Caixa
achocolatado pronto em caixa, com
canudo, caixa 200 ml, validade mínima de
02 meses, após a entretga do produto
Feijão preto tipo 1, livre de sujidades,
constituído de no mínimo 90 a 98% de
grãos inteiros e íntegros, em embalagem
Unid.
plástica transparente com 01 kg. Validade
mínima de 03 meses, após a entrega do
produto.
Goiabada, com consistência para corte,
Embalagem plástica com 600 g, com
identificação do produto, marca do
Unid.
fabricante,
informações
nutricionais,
validade mínima de 02 meses, após a
entrega do produto.
DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
Refrigerante, em garrafas do tipo pety
contendo 2 litros, de boa qualidade, em
diversos sabores, idêntico ao original:
laranja, guaraná, limão e outros, validade
mínima de 02 meses, após a entrega do
produto.
Refrigerante, diet, em garrafas do tipo pety,
contendo 2 litros, de boa qualidade, sabor
de guaraná, validade mínima de 02 meses,
após a entrega do produto.
Suco de nectar da fruta, em caixa
contendo 1 litro – vários sabores, suco
concentrado, fonte de vitamina C, aroma e
extratos naturais, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, em caixa do tipo cartonada,
condições deverão estar de acordo com a
determinação da ANVISA. Validade mínima
de 02 meses, após a entrega do produto.
Suco de nectar de uva, em caixa contendo
1 litro –composto líquido com vitamina e

590

NESCAU

R$ 9,48

3100

NESCAU

R$ 2,30

210

PADIM

R$ 8,00

445

PALMEIRON

R$ 8,00

UNID.

QTDE

C.MARCA

Unid

1580

SCHIN

R$ 9,00

Unid

320

ANTARTICA

R$ 9,03

Caixa

920

DELL VALE

R$ 11,98

Caixa

800

DELL VALE

R$ 11,99

P. UNIT.
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05

06

07

LOTE: 03.
ITEM

01

02

03

04

05

fibras, sem conservantes adicionais, baixo
teor de sódio, qualidade obtido pela mistura
de suco e polpas integrais das frutas,
processamento
tecnológico
adequado
submetido a tratamento que assegure sua
apresentação e conservação até o
consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, em caixa do tipo cartonada,
condições deverão estar de acordo com a
determinação da ANVISA. Validade mínima
de 02 meses, após a entrega do produto.
Água mineral natural potável, sem gás,
acondicionada em garrafa plástica de 1500
Garrafa
ml litros. Validade mínima de 02 meses,
após a entrega do produto.
Água mineral natural potável, sem gás,
acondicionada em garrafa plástica de 500
Garrafa
ml litros. Validade mínima de 02 meses,
após a entrega do produto.
Água mineral natural potável, sem gás,
acondicionada em galão de 20 litros.
Unid
Validade mínima de 02 meses, após a
entrega do produto.

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
Arroz, branco, tipo 1, classe longo fino,
subgrupo polido, embalagem com 01 kg,
com identificação do produto. Validade
mínima de 03 meses, após a entrega do
produto.
Arroz, parboilizado tipo 1, classe longo fino,
embalagem com 01 kg, com identificação do
produto. Validade mínima de 03 meses, após
a entrega do produto.
Arroz Integral, subgrupo parboilizado
integral tipo 1, classe longo fino, embalagem
com 01 kg, com identificação do produto.
Validade mínima de 03 meses, após a
entrega do produto.
Feijão, carioquinha, tipo 1, livre de sujidades,
constituído de no mínimo 90 a 98% de grãos
inteiros e íntegros, em embalagem plástica
transparente com 01 kg. Validade mínima de
03 meses, após a entrega do produto.
Feijão, fradinho, tipo 1, classe branção, em
embalagem plástica, contendo 500g, com
identificação do produto. Validade mínima de
03 meses, após a entrega do produto.

790

SCHIN

R$ 3,99

1750

SCHIN

R$ 1,99

420

DIAS
DAVILLA

R$ 14,50

UNID.

QTDE

C.MARCA

Kg

1380

CAÇAROLA

R$ 5,99

Kg

1120

CAÇAROLA

R$ 6,00

Kg

160

CAÇAROLA

R$ 8,00

Kg

1690

PADIM

R$ 7,97

Pct

620

PADIM

R$ 8,49

P. UNIT.
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LOTE: 04
ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
Leite em pó, integral, rico em cálcio, fonte
de vitamina, pacote com 200g, embalagem
01
com identificação do produto. Validade
mínima de 03 meses, após a entrega do
produto.
Leite em pó de vaca, integral instantâneo,
fortificado, fonte de vitaminas, enriquecido
02
com cálcio e ferro, acondicionado em lata
contendo 400g. Validade mínima de 03
meses, após a entrega do produto.
Cacau em pó, feito com amêndoa de cacau
moída, sem a manteiga, não possui açúcar
03
em sua formulação é utilizado em receitas
diversas, possui sabor amargo com 100% de
cacau, acondicionado em caixa de 200g.
Leite de vaca, tipo UHT integral, longa
vida, embalagem tetrapak, caixa contendo
04
1.000ML, embalagem com identificação do
produto. Validade mínima de 02 meses,
após a entrega do produto.
Leite de vaca, tipo UHT desnatado, longa
vida, embalagem tetrapak, caixa contendo
05
1.000ML, embalagem com identificação do
produto. Validade mínima de 02 meses,
após a entrega do produto.
Margarina, cremosa, com teor de lipídio
entre 50 a 70%, acondicionada em pote de
06
250g, com identificação do produto. Validade
mínima de 03 meses, após a entrega do
produto.
Mnteiga da vaca, com sal, adicionada em
07
pote de 500g, com identificação do produto.
Validade de 03 meses.
Creme,
de
leite
esterilizado,
homogeneizado, com no máximo 17% de
gordura, rico em cremosidade, sabor e
08
consistência, acondicionado em embalagem
com 200g, com identificação do produto.
Validade mínima de 03 meses, após a
entrega do produto.
Leite condensado, produzido com leite
integral, açúcar e lactose, acondicionado em
embalagem de 395 g, que deverá conter
09
externamente os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número do lote, data de validade,

UNID.

QTDE

C.MARCA

P. UNIT.

Pct

2320 PIRACANJUBA

R$ 11,00

Lata

600

NESTLE

R$ 18,00

Und

240

PRONTU

R$ 7,00

CX

1050 PIRACANJUBA

CX

280

PIRACANJUBA

R$ 9,00

Pote

1440

DELINE

R$ 7,00

Pote

50

DELICIA

R$ 24,80

Und

540

NESTLE

R$ 4,00

Und

510

NESTLE

R$ 6,00

R$ 10,00
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10

11

12

13

14

LOTE: 05
ITEM

01

02

03

quantidade de produto e atender as
especificações técnicas da ANVISA e
Inmetro. Prazo de validade de no mínimo 03
meses a partir da entrega do produto.
Queijo parmesão, ralado em pacote
contendo 50gr, com identificação do produto.
Validade de no mínimo 03 meses a partir da
entrega do produto.
Gelatina em pó, em caixa contendo 30g,
fonte de vitaminas, sem glúten, em diversos
sabores. Validade de no mínimo 03 meses a
partir da entrega do produto.
Gelatina em pó zero açúcar, em caixa
contendo 12g, com aromatizante sintético
idêntico ao natural, em diversos sabores.
Validade de no mínimo 03 meses a partir da
entrega do produto
Pó pra preparo de sorvete, em
embalagem tipo sacher com 150g, em
caixa contendo 30g, fonte de vitaminas, sem
glúten, em diversos sabores. Validade de no
mínimo 03 meses a partir da entrega do
produto.
Iogurte, constituído com polpa de fruta
sabor morango, ameixa, banana, maça e
coco podendo ter outros ingredientes que
enriqueça o produto, conservante permitido
pela legislação vigente, acondicionado em
garrafa plástica atóxica contendo 1.000ml,
com validade mínima de 15(quinze) dias a
partir da data de entrega, com registro da
vigilância sanitária.

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
Macarrão, tipo espaguete, com ovos e
sêmola em pacote com 500g, em embalagem
transparente resistente, com identificação do
produto. Validade de no mínimo 03 meses a
partir da entrega do produto.
Macarrão tipo penne, com sêmola em pacote
com 500g, em embalagem transparente
resistente, com identificação do produto.
Validade de no mínimo 03 meses a partir da
entrega do produto.
Massa para sopa, do tipo parafuso, com
sêmola, tipo parafuso, em pacote com 500gr,
embalagem transparente, com identificação
do produto. Validade de no mínimo 03 meses

pc

610

VIGOR

R$ 5,00

Cx

730

DR. OETKER

R$ 3,00

Und

400

DR. OETKER

R$ 3,00

Und

230

PRONTU

R$ 5,00

Und

750

GRAPIUNA

R$ 9,00

UNID.

QTDE

C.MARCA

P. UNIT.

Pct

1470

PETYAN

R$ 3,99

Pct

240

PETYAN

R$ 4,99

Pct

930

SANTA
AMALIA

R$ 4,89
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a partir da entrega do produto.

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Macarrão integral, massa alimentícia de
arroz do tipo penne, zero glúten, fonte de
fibras, em pacote com 500g, em embalagem
transparente resistente, com identificação do
produto. Validade de no mínimo 03 meses a
partir da entrega do produto.
Biscoito doce, tipo maisena, pacote
contendo 400g, embalagem com dupla
proteção, com identificação do produto, marca
do fabricante, informações nutricionais,
validade de no mínimo 04 meses.
Biscoito doce, tipo coco, pacote contendo
400g, embalagem com dupla proteção, com
identificação do produto, marca do fabricante,
informações nutricionais, validade de no
mínimo 04 meses.
Biscoito doce, tipo nata, pacote contendo
400g, embalagem com dupla proteção, com
identificação do produto, marca do fabricante,
informações nutricionais, validade de no
mínimo 04 meses.
Biscoito de sal, tipo cream creack, pacote
contendo 400g, embalagem com dupla
proteção, com identificação do produto, marca
do fabricante, informações nutricionais,
validade de no mínimo 04 meses.
Torrada, do tipo tradicional, levemente
salgada, enriquecida com ferro, acido fólico e
gordura vegetal, fécula de mandioca e amido,
em pacote de 160g, com 08 fatias de 35 kcal
por fatia, embalagem com identificação do
produto, validade de no mínimo 03 meses
Mistura, para o preparo de bolo, enriquecida
com ferro, acido fólico e gordura vegetal
hidrogenada, em diversos sabores, em pacote
de 400g, com identificação do produto.
Validade de no mínimo 03 meses a partir da
entrega do produto.
Panettone, tradicional, a base de farinha
enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar,
uvas passas, e frutas cristalizadas, em
embalagem com identificação do produto
contendo 400g. Validade de no mínimo 03
meses a partir da entrega do produto.
Chocottone, a base de farinha enriquecida
com ferro e acido fólico, açúcar, gotas de

Pct

230

PETYAN

R$ 3,99

Pct

1310

MABEL

R$ 4,00

Pct

1340

MABEL

R$ 4,00

Pct

1560

MABEL

R$ 4,00

Pct

1420

MARILAN

R$ 4,00

Pct

330

Bauducco

R$ 4,50

Pct

670

DONA
BENTA

R$ 4,50

Unid

1590

Bauducco

R$ 18,90

Unid

1600

Bauducco

R$ 19,00
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chocolate ao leite, massa de cacau e
manteiga de cacau, em embalagem com
identificação do produto contendo 400g.
Validade de no mínimo 03 meses a partir da
entrega do produto.
LOTE: 06
ITEM
01

02

03

04

05

06

07

08

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS
Semente de chia, sementes em grãos, rico
em fibras, ômega 3 e fonte de selênio, 100%
semente natural, livre de transgênicos,
acondicionada em saco plástico de 150 g.
Farinha de maracujá, rica em fibras,
vitaminas e minerais, sendo considerada
aliada no controle de picos de glicemia e
controle da pressão arterial sistêmica,
produto 100% natural, acondicionada em
saco plástico de 200g.
Farinha de linhaça dourada, sem glúten,
fonte de fibras, rica em ômega 3, produto
100% natural, acondicionada em saco
plástico de 200g.
Açafrão, tipo caseiro, embalagem plástica
transparente contendo 50g. Validade de no
mínimo 03 meses a partir da entrega do
produto.
Iogurte
desnatado
natural,
líquido
acondicionado em garrafa plástica atóxica
contendo 1.000ml, com validade mínima de
15(quinze) dias a partir da data de entrega,
com registro da vigilância sanitária.
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6
meses, com prebióticos, lata com 800 g do
produto em pó, com colher de medida.
Suplemento alimentar em pó; Nutren
Senior sem sabor, fonte de vitaminas,
minerais e fibras, lata com 370 g do produto.
Ketchup, molho vermelho utilizado em
receitas para temperar pratos como
hambúrgueres, cachorro quentes e batata
frita, etc, acondicionado em vaso plástico de
370 g.

UNID.

QTDE

C.MARCA

P. UNIT.

PC

150

APROVADO

R$ 11,33

PC

200

APROVADO

R$ 8,00

PC

150

APROVADO

R$ 8,00

PC

200

APROVADO

R$ 8,00

Lt

200

VIGOR

R$ 9,00

LATA

100

NESTLE

R$ 49,00

LATA

200

NESTLE

R$ 70,00

UND

200

ARISCO

R$ 5,00

09

Grão de bico, leguminosa com importantes
qualidades
culinárias
e
nutritivas,
acondicionada em saco plástico de 500g.

PC

200

YOKI

R$ 7,00

10

Ameixa, seca enlatada drenada, embalagem
em lata em 400g.

LATA

200

PREDILECTA

R$ 2,00
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11

12

Mostarda,
condimento
preparado
de
mostarda amarela, acondicionado em
embalagem de vaso plástico, contendo 200g
do produto.
Molho Inglês, produto constituído de
diversas substâncias sápidas de origem
natural, sem valor nutritivo empregado nos
alimentos, a fim de modificar ou exalar o seu
sabor, acondicionado em embalagem de
garrafa pet 150 ml transparente.

UND

360

ARISCO

R$ 5,00

Unid

250

GOTA

R$ 4,00

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do Pregoeiro
Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04/01/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de
Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos produtos, objeto deste
Pregão.
DA VALIDADE
O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no
Diário Oficial do Município.
Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 – SRP.
Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro Oficial do
município.
Itapitanga - Bahia, 10 de novembro de 2022.
Clebson Santos Moreira
Pregoeiro Oficial

AVISTÃO BONS AMIGOS DE COARACI LTDA
Maria da Conceição Souza dos Santos
Proprietária

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445
ATA DE REGISTRO DE PREÇO FL. 8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODA3NDZEQ0UXMDM3NUZBRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

