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Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2019
O Prefeito Municipal de Iramaia - Bahia, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Resolve HOMOLOGAR o Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2019, que tem como objeto o Registro de preços para aquisição
de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao atendimento da demanda das diversas
Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência, as empresas abaixo:
LOTE 01 – BÁSICO I:
Empresa Vencedora:
J. Queiroz de Souza - EPP, CNPJ de nº 16.115.719/0001-08.
Valor Global Estimado:
R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 02 – BÁSICO II:
Empresa Vencedora:
Francisco Luis de Souza de Andrade 07170200538, CNPJ de nº 26.975.713/0001-64.
Valor Global Estimado:
R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 03 – CONDIMENTOS:
Empresa Vencedora:
Francisco Luis de Souza de Andrade 07170200538, CNPJ de nº 26.975.713/0001-64.
Valor Global Estimado:
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 04 – PÃES:
Empresa Vencedora:
Anselmo Soares Luiz 00110648544, inscrita no CNPJ de nº 21.873.470/0001-30.
Valor Global Estimado:
R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 05 – CARNES E DERIVADOS:
Empresa Vencedora:
R.B Alves, inscrita no CNPJ de nº 28.173.471/0001-10.
Valor Global Estimado:
R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 06 – HORTIFRUTIGRANJEIROS:
Empresa Vencedora:
R.B Alves, inscrita no CNPJ de nº 28.173.471/0001-10.
Valor Global Estimado:
R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais)

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavrem-se a Ata.
Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 06/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 08/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao atendimento
da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta vencedora do LOTE
01.
DETENTOR DA ATA: J. QUEIROZ DE SOUZA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº
16.115.719/0001-08, com sede na Rua Arthur Magalhães, s/n, Centro, no Município de Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 01
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
AÇÚCAR - tipo “Confeiteiro”, refinado amorfo
de primeira qualidade. Obtido de cana de
açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor
doce, com teor de sacarose mínimo de 99%P/P
e umidade máxima de 0,3%P/P, sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros
hermeticamente fechados contendo 01 kg,
acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de lote, data
de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega na unidade
requisitante.
AÇUCAR - Tipo cristal, branco, de primeira
qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo
99,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais e vegetais.
Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de
açúcar. Acondicionado em saco de polietileno
íntegro,
atóxico,
resistente,
vedado

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UNIÃO

KG

200

R$ 2,36

R$ 472,00

LUIZA

KG

3000

R$ 2,08

R$ 6.240,00
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3

4

5

6

hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de
peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
ARROZ BRANCO - Tipo 1, beneficiado, polido,
com no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de
matéria terrosa, de parasitas, de detritos
animais ou vegetais. Embalagem: saco de
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de
peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 1 - Classe longo
fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, de
parasitas, de detritos animais ou vegetais.
Embalagem: saco de polietileno íntegro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e
limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
BISCOITO ÁGUA E SAL - Tipo Cream cracker,
amanteigado, acondicionados em pacotes
impermeáveis de 400g. Deverá conter no rótulo
ou impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
BISCOITO DE SAL INTEGRAL - Tipo Cream
cracker,
acondicionados
em
pacotes
impermeáveis de 400g. Deverá conter no rótulo

KIARROZ

KG

1000

R$ 2,93

R$ 2.930,00

KIARROZ

KG

2000

R$ 2,93

R$ 5.860,00

PETYAN

UND

3000

R$ 3,02

R$ 9.060,00

MARILAN

UND

500

R$ 3,02

R$ 1.510,00
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7

8

9

10

11

ou impresso na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
BISCOITO DOCE - Tipo maisena, acondicionados
em pacotes impermeáveis de 400g. Deverá
conter no rótulo ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de fabricação e prazo
VILMA
de validade. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
CAFÉ EM PÓ - Torrado e moído, isenta de
matéria terrosa, de parasitas, de detritos
animais ou vegetais. Embalagem: saco de
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 250g de
peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número BRUMADO
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e selo de pureza emitido pela
Associação Brasileira da Indústria do Café –
ABIC; validade 90 dias após o Empacotamento.
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na
Resolução CNNPA nº 12/78.
EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da
concentração da polpa de tomate por processo
tecnológico, preparado com tomate, açúcar e
sal, sem conservadores. Embalagem sache 340
gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
BONARE
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.
FARINHA DE MANDIOCA - Com as seguintes
características:
seca,
bijuzada,
branca,
ligeiramente torrada, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, não contém glúten.
Acondicionada em embalagem plástica atóxica,
DONANA
capacidade de 1 kg. Validade mínima de 07
meses contados a partir do recebimento do
produto; demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF e outras).
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO - Especial
com
fermento,
embalada
em
sacos
transparentes,
limpos,
não
violados,
FINA
resistentes, que garantam a integridade do
produto. Não pode estar úmida, fermentada,
nem rançosa. A embalagem deverá conter

UN

3000

R$ 3,02

R$ 9.060,00

UN

2000

R$ 3,97

R$ 7.940,00

UN

1000

R$ 1,31

R$ 1.310,00

KG

1000

R$ 2,82

R$ 2.820,00

KG

1000

R$ 3,97

R$ 3.970,00
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12

13

14

15

externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 70 (setenta)
dias a partir da data de entrega. De acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 01 kg.
FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO - Especial
sem
fermento,
embalada
em
sacos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes, que garantam a integridade do
produto. Não pode estar úmida, fermentada,
nem rançosa. A embalagem deverá conter
FINA
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 70 (setenta)
dias a partir da data de entrega. De acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA. Pacote 01 kg.
FEIJÃO CARIOCA - Tipo 1, classe carioquinha,
isento de matéria terrosa, de parasitas, de
detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos
ardidos,
brotados,
chochos,
imaturos,
manchados, mofados e carunchados que
prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção de última safra. Embalagem: saco de
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de
peso líquido. A embalagem deverá conter
TOZZO
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante. Seguir Normas Técnicas Especiais
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.
FLOCAO DE MILHO - Farinha de milho flocada
enriquecida com ferro e ácido fólico, amarelo,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, fermentação, ranço,
isento de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500g, sacos plásticos
transparentes e atóxicos, tampos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
BAIANO
produto até o momento do consumo,
acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, nº do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
FUBÁ, de milho, natural, 100% Milho, com
GAMELEIRA
dados de identificação do produto, marca do

KG

300

R$ 3,77

R$ 1.131,00

KG

2000

R$ 3,77

R$ 7.540,00

PCT

2000

R$ 1,22

R$ 2.440,00

PCT

500

R$ 1,22

R$ 610,00
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16

17

18

19

20

fabricante, prazo de validade, pacote de 500g,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
MACARRÃO ESPAGUETE - Submetido a
processo de secagem, condicionado em saco de
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 500g de
peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.
MACARRÃO PARA SOPA - com sêmola e ovos,
tipo “ave maria”. Apresentação em embalagens
de 500g, que devem apresentar externamente
os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data
de validade, quantidade de produto e atender
as especificações técnicas da ANVISA e
INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Tipo parafuso,
submetido
a
processo
de
secagem,
acondicionado em saco de polietileno íntegro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e
limpo, contendo 500g de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.
MANTEIGA SEM SAL - Embalagem 500g de
primeira qualidade, obtida do creme de leite
(nata) padronizado, pasteurizado e maturado,
com teor mínimo de 80% de lipídeos,
embalagens retangulares com dados de
identificação, data de fabricação e validade,
lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/
DIPOA. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
MARGARINA
Produto
industrializado
contendo 60% de lipídeos, a base de: óleos
vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal /
leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg)
/ beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao
natural / corante natural de urucum / cúrcuma,

AGUIA

PCT

1000

R$ 1,37

R$ 1.370,00

AGUIA

PCT

1300

R$ 2,60

R$ 3.380,00

AGUIA

PCT

1.500

R$ 2,60

R$ 3.900,00

SOL

UN

150

R$ 6,80

R$ 1.020,00

CLAYBOM

UN

960

R$ 2,08

R$ 1.996,80
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21

22

23

24

embalado em potes plásticos, fechados, e
proveniente de estabelecimento sob inspeção
oficial. A embalagem de 250g deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.
MILHO PARA CANJICA – Seco, branco
processado em grãos crus, inteiros, para o
preparo de mungunzá, com aspectos, cor,
cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes,
GAMELEIRA
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais
ou vegetais, acondicionados em saco plástico
resistente. A embalagem deve conter a validade
de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.
MILHO PARA PIPOCA - tipo 1, embalagem de
500g, preparados com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos
e de detritos animais ou vegetais com no DONANA
máximo de 15% de umidade. Prazo de validade
de no mínimo 06 meses a partir da entrega do
produto.
MORTADELA - Embutido feito de carne de
bovinos, suínos, ou de aves. A embalagem
original deve ser a vácuo em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo,
acondicionados em caixas lacradas A
embalagem deve conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de lote,
CONFIANÇA
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção do SIF. Deverá atender as
especificações técnicas da portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da agricultura e do
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de produtos de origem
animal. Validade mínima de 120 dias a partir da
data de entrega. Conservação em ambiente
refrigerado.
OLEO DE SOJA - Tipo 1, refinado, puro,
comestível, rico em vitamina E, preparado a
partir de grãos de soja sãos e limpos. Aspecto:
liquido uniforme, não rançoso; cor: amarelo
claro; odor e sabor: característico. Embalagem
SOYA
garrafa plástica de 900 ml, acondicionado em
caixas lacradas, limpas, secas, não violada,
resistente, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os

PCT

500

R$ 2,08

R$ 1.040,00

PCT

250

R$ 1,66

R$ 415,00

KG

100

R$ 6,70

R$ 670,00

UN

960

R$ 3,77

R$ 3.619,20
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25

26

27

28

dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data
de fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e
registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. No ato da entrega não
deverá exceder 50% do prazo de validade.
OVOS DE GALINHA - Classe A, tipo 3 grande.
Produto fresco de ave galinácea, tipo grande,
íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor
ou sabor anormais; acondicionados em
embalagem apropriada. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, devendo atender
às exigências do Regulamento interno de
inspeção de Produtos de Origem AnimalRISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 CIPOA/MA
PRESUNTO COZIDO - sem capa de gordura, de
primeira qualidade. A embalagem original deve
ser a vácuo em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionados em
caixas lacradas A embalagem deve conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender
as especificações técnicas da portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da agricultura e do
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de produtos de origem
animal. Validade mínima de 120 dias a partir da
data de entrega. Conservação em ambiente
refrigerado.
PROTEÍNA TEXTURIZADA – composta de soja,
flocos, desidratada, tipo bovina. Pacote com
400 g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número
de lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária em legislação vigente. Prazo de
validade de no mínimo 06 meses a partir da
entrega do produto.
QUEIJO - tipo mussarela, de 1ª qualidade, com
ingredientes leite, conservação 0 a10°C.
Produto próprio para o consumo humano e em
conformidade com a legislação sanitária em
vigor. Apresentação em barra, acondicionada
em
embalagem
plástica
apropriada,
transparente, limpa, resistente e inviolável. A
embalagem original deverá ser a vácuo e conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número

SOMAI

DZ

500

R$ 4,26

R$ 2.130,00

RIO SUL

KG

100

R$ 15,12

R$ 1.512,00

SORA

PCT

600

R$ 2,35

R$ 1.410,00

DAVACA

KG

100

R$ 26,44

R$ 2.644,00
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do lote, data de validade, quantidade de
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do
SIF e atender as especificações técnicas da
ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de
90 dias a partir da data de entrega.
Conservação em ambiente refrigerado.
TOTAL DO LOTE

R$ 88.000,00

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 07/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 08/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao atendimento
da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta vencedora do LOTE
02 e 03.
DETENTOR DA ATA: FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE 07170200538, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ de nº 26.975.713/0001-64, com sede na Rua Gerônimo de Queiroz, nº 97, Centro, no Município de
Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 02 – BÁSICO II
ITEM

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

UNID

MARCA

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

ACHOCOLATADO EM PÓ - Solúvel, obtido de
matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais,
cascas de semente de cacau e outros detritos
vegetais, admitindo teor de umidade máxima de
3%. Aspecto: obtido pela mistura do cacau em
pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó
e/ou soro, extra, constituído de pó fino e
homogêneo, isento de soja ou farinha, cor
próprio do tipo, cheiro característico e sabor
doce, próprio. Embalagem: pacote de filme de
poliéster metalizado com polietileno, resistente,
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido
de 400g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.

UN

APTI

1200

R$ 2,83

R$ 3.396,00
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2

3

4

5

6

7

8

ACHOCOLATADO LÍQUIDO - pronto pra beber,
com Actigen E, composto de leite reconstituído.
Embalagens Tetra Pack individuais de 200 ml,
reembaladas em caixa de papelão vedadas. A
embalagem deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de lote, data
de validade, quantidade de produto e atender as
exigências do ministério da agricultura e DIPOA
e do regulamento da inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal. Prazo
de validade mínimo de 06 meses a partir data de
entrega, unidade requisitante.
ADOÇANTE - À base de sacarina sódica, e
cloridrato de sódio, frasco contendo 200 ml.
Produto contendo embalagem com dados de
identificação, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
AMEIXA - Em calda, embalagem contendo 200g.
Produto contendo embalagem com dados de
identificação data de fabricação e prazo de
validade. O produto deve ser registrado no
mistério da agricultura e/ou mistério da saúde.
AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ
EM PÓ - Produto amiláceo, extraído do milho e
do arroz, fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matéria terrosa e
parasitas, não podendo apresentar-se úmido,
fermentado ou rançoso. Aspecto: pó fino, cor
amarela, o odor e sabor próprio. Embalagem –
Caixa de 500g.
AMIDO DE MILHO EM PÓ - Produto amiláceo,
tipo “maisena”, extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de
matéria terrosa e parasitas, não podendo
apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso.
Aspecto: pó fino, cor branca, o odor e sabor
próprio. Embalagem – Caixa de 500g.
AZEITE OLIVA LATA - Extra virgem com 0,7% de
acidez máxima, frasco contendo 500 ml, com
informações nutricionais no rotulo. Produto
contendo embalagem com dados de
identificação, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
BALAS RECHEADAS - Bala com cobertura de
Caramelo e recheio de diversos Sabores. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Embalagem: pacote
contendo 600 gramas, aproximadamente 110
unidades por pacote.

UN

MARAJOARA

1400

R$ 0,78

R$ 1.092,00

UN

MARATA

200

R$ 2,20

R$ 440,00

LT

OLE

100

R$ 3,54

R$ 354,00

UN

MAISENA

100

R$ 6,22

R$ 622,00

UN

MAIS CERTA

500

R$ 3,39

R$ 1.695,00

LT

ANDORINHA

100

R$ 16,97

R$ 1.697,00

PCT

EMBARE

30

R$ 5,65

R$ 169,50
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9

10

11

12

BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom bola com
recheio à base de castanha de caju, envolvido
por uma camada de biscoito waffer e coberto
com uma camada de chocolate ao leite. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Embalagem: Pacote
contém 950 gramas, aproximadamente 50
unidades por pacote.
CATCHUP - composto a base de polpa e suco de
tomate, sal, açúcar e outras substâncias
permitidas, admitindo no minimo 35% de
resíduos secos, de consistência cremosa, cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em perfeito estado
de conservação, acondicionado em embalagem
tetrapak com 200g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade de
produto e atender as especificações técnicas da
ANVISA e INMETRO. Embalagem com 200g.
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir
data de entrega.
CEREAL INFANTIL - diversos sabores: Arroz,
Milho, Arroz e Aveia, Multicereais. Embalagem
Pacote de 230 g. Ingredientes: 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
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c,
niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina
a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém
glúten. Contém traços de leite. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
CHOCOLATE GRANULADO - feito de cacau, em
embalagens de 200g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária em legislação vigente. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.

PCT

GAROTO

50

R$ 22,62

R$ 1.131,00

UN

PALMEIRON

500

R$ 2,26

R$ 1.130,00

UN

PRONTU

1300

R$ 3,26

R$ 4.238,00

UN

INCOREG

70

R$ 3,54

R$ 247,80
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13

14

15

16

COCO SECO RALADO - Desidratado, sem adição
de açúcar. Produto obtido do fruto do coqueiro
por processo tecnológico adequado, a partir de
matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa e parasita, não podendo apresentar-se
úmido, fermentado ou rançoso. Aspecto:
granulométrico uniforme; cor: branco; odor e
sabor:
próprio.
Embalagem:
saco
de
polipropileno íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo de
100g de peso líquido. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número
de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Agricultura. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
CONCENTRADO LÍQUIDO DE CAJU PARA
REFRESCO – Embalagem garrafa de 500ml,
composta de Polpa de CAJU, água e suco
concentrado de CAJU, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua
espécie.
A
embalagem
deve
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária. O produto deve ser registrado no
mistério da agricultura e/ou mistério da saúde.
Prazo de validade mínimo de seis meses a partir
da data de entrega do produto
CORANTE LÍQUIDO – Confeitaria – Diversas
Cores, embalagem de 10 ml, produzido a base
de corantes orgânicos, com aplicação em todo e
qualquer alimento doce ou salgado para efeito
de tingimento completo ou decorativo, isento
de materiais estranhos a sua espécie. A
embalagem deve conter externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária. Prazo de validade mínimo de
06 meses a partir data de entrega, unidade
requisitante.
CREME DE LEITE – Embalagem com 200g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade peso liquido. O
produto deve ter registro no ministério de
agricultura e /ou mistério da saúde.

UN

PRONTU

100

R$ 1,91

R$ 191,00

UN

GRANVILLE

1500

R$ 2,19

R$ 3.285,00

UN

MARATA

20

R$ 0,71

R$ 14,20

UN

ITALAC

200

R$ 2,47

R$ 494,00
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17

18

19

20

21

22

23

DOCE DE GOIABA – Embalagem de 600g,
goiabada em massa ou pasta homogênea e de
consistência que possibilite o corte. Obtido das
partes comestíveis desintegradas da goiaba,
com açúcar, contendo pectina, ajustador de pH.
Isento de sujidades, larvas e parasitos, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Prazo de
validade de no mínimo 06 meses a partir da
entrega do produto.
ERVILHA - Em conserva, em grãos pré-cozido,
inteiros, com aspectos, cor, cheiro e sabor
próprio livre de fertilizantes, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais,
acondicionados em lata resistente. A
embalagem deve conter a validade de no
mínimo 06 (seis) meses, embalagem sachê com
200g.
FARINHA LACTEA - Embalagem Sache 230g.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral,
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes.
Contém Glúten. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
FERMENTO BIOLÓGICO – Embalagem de 100g,
granulado de cor bege a bege claro, produto
deve se apresentar em bom estado de
conservação, com ausência de qualquer
característica que não seja inerente ao produto.
Embalagens íntegras e livres de sujidades. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e selo.
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - Embalagem de
100g – produto deve se apresentar em bom
estado de conservação, com ausência de
qualquer característica que não seja inerente ao
produto. Embalagens íntegras e livres de
sujidades. Prazo de validade de no mínimo 06
meses a partir da entrega do produto.
FÓSFORO – PCT com 10 Caixas e 40 Palitos em
Cada Caixa. Caixa de madeira resistente à
umidade e impacto, com certificação de
qualidade ISO 9001. Devendo conter na caixa
dados de identificação, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
GELATINA - Diversos sabores, embalagem de
45g. Produto contendo embalagem com dados
de identificação data de fabricação, marca do
fabricante e prazo de validade. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

UN

VAL

150

R$ 3,39

R$ 508,50

UN

FUJINI

500

R$ 1,56

R$ 780,00

UN

PRONTU

500

R$ 3,68

R$ 1.840,00

UN

NEYLAR

150

R$ 2,26

R$ 339,00

UN

NEYLAR

150

R$ 2,41

R$ 361,50

PCT

BILLA

250

R$ 2,26

R$ 565,00

UN

NEYLAR

300

R$ 0,92

R$ 276,00
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24

25

26

27

28

IOGURTE - bebida láctea, com polpa de fruta,
em sabores diversos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de validade, quantidade de
produto e atender as especificações técnicas da
ANVISA e Inmetro. Embalagem de 170 g. Prazo
de validade de no mínimo 45 dias a partir da
entrega do produto.
LEITE CONDENSADO – Embalagem com 395g com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade peso liquido. O
produto deve ter registro no ministério de
agricultura e /ou mistério da saúde. Prazo de
validade de no mínimo 06 meses a partir da
entrega do produto.
LEITE DE COCO - Embalagem de 500 ml, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade peso liquido. O
produto deve ter registro no ministério de
agricultura e /ou mistério da saúde. Prazo de
validade de no mínimo 06 meses a partir da
entrega do produto.
LEITE DESNATADO TIPO 1 - Embalagem tetra
Pack com no mínimo 01 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
validade e capacidade. O produto deve ter
registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde. Em CX C/12 UN.
LEITE EM PÓ – Embalagem: lata de 400gr Formula infantil de seguimento com ferro para
lactantes apartir do sexto mês. Informações do
produto: lactose, leite desnatado, concentrado
protéico de soro de leite, oleina de palma, óleo
de canela, óleo de palmiste, óleo de milho, sais
minerais, cálcio, sulfato ferroso, zinco, cobre,
iodeto de potássio, lactina de sojas e vitaminas
C, E, A, B6, B1, B2, D, acido fólico, vitamina k,
biotina, Vitamina B12. Com probióticos,
lactobacilos e bifidus. DHA, NÃO CONTEM
GLUTEM.

UN

POLAR

4000

R$ 0,54

R$ 2.160,00

UN

MARAJOARA

200

R$ 3,68

R$ 736,00

UN

IMPERIAL

1.00
0

R$ 1,20

R$ 1.200,00

CX

VALE
DOURADO

50

R$ 74,93

R$ 3.746,50

LT

NESTLE

100

R$ 12,72

R$ 1.272,00
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30

31

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Produto obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana mediante processos
tecnologicamente adequados. Fabricado a partir
de matéria-prima selecionada, isento de matéria
terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e
vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem
adição de soro de leite. Aspecto: pó uniforme,
sem grumos; cor: branco amarelado; com teor
de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor:
agradável, não rançoso, semelhante ao leite
fluido. Embalagem: pacote de filme de poliéster
metalizado
com
polietileno,
resistente,
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido
de 400g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega
não deverá exceder 50% do prazo de validade.
LEITE INTEGRAL TIPO 1- Leite liquido integral.
Embalagem tetra Pack com no mínimo 01 litro,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, validade e capacidade. O produto
deve ter registro no ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde. Em CX C/12 UN
LEITE PÓ DESNATADO - Produto obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana mediante processos
tecnologicamente adequados. Fabricado a partir
de matéria-prima selecionada, isento de matéria
terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e
vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem
adição de soro de leite. Aspecto: pó uniforme,
sem grumos; cor: branco amarelado; com teor
de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor:
agradável, não rançoso, semelhante ao leite
fluido. Embalagem: pacote de filme de poliéster
metalizado
com
polietileno,
resistente,
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido
de 200g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega
não deverá exceder 50% do prazo de validade

UN

ITALAC

4000

R$ 8,48

R$ 33.920,00

CX

VALE
DOURADO

50

R$ 46,65

R$ 2.332,50

LT

CCGL

200

R$ 5,09

R$ 1.018,00
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32

33

34

35

36

37

MAIONESE - tipo tradicional - composto a base
de ovos pasteurizados, sal, açúcar e outras
substâncias
permitidas,
de
consistência
cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em
perfeito estado de conservação. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade de produto e atender as
especificações técnicas da ANVISA e INMETRO.
Embalagens, tipo saché de 200g. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.
MILHO VERDE - Em conserva, em grãos précozido, inteiros, com aspectos, cor, cheiro e
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais,
acondicionados em lata resistente. A
embalagem deve conter a validade de no
mínimo 06 meses. Embalagem Sachê com 200g.
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO –
contendo açúcar, vitaminas (a e c), sais minerais
(cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante
para o preparo de mingau, tipo cremogema ou
similiar. Embalagem caixa com 500g. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
MISTURA PARA BOLO - Vários sabores.
Embalagem com 450 gramas do produto, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. O produto deve ter registro no
ministério da agricultura e / ou ministério da
saúde.
PALITO DE DENTE - De madeira roliça,
embalagem contendo caixas com 100 unidades.
Produto contendo embalagem com dados de
identificação data de fabricação e prazo de
validade.
POLPAS DE FRUTAS - Diversos sabores
concentrada líquida, não fermentada e não
alcoólica embalagem pet. Sem adição de açúcar.
Natural, isento de corantes artificiais, livre de
sujidades, materiais terrosos e detritos de
animais e vegetais. Embalagem primária:
Embalagem com 500 ml de peso líquido.
Rendimento igual ou maior que 3 litros após
reconstituição. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do
produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega
não deverá exceder 50% do prazo de validade.

UN

QUERO

150

R$ 1,41

R$ 211,50

UN

FUJINI

1000

R$ 1,56

R$ 1.560,00

UN

MAISENA

300

R$ 6,22

R$ 1.866,00

PCT

DONA BENTA

500

R$ 3,11

R$ 1.555,00

UN

GINA

300

R$ 0,50

R$ 150,00

UN

SINHA RITA

5000

R$ 1,98

R$ 9.900,00
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38

39

40

41

QUEIJO RALADO - Tipo parmesão, ingredientes
básicos: queijo parmesão e conservador,
características adicionais: produto próprio para
o consumo humano e em conformidade com a
legislação sanitária em vigor. Embalagem 50g.
REFRIGERANTE
–
Embalagem:
garrafa
descartável de 2000 ml. Os sabores devem ser
variados, contendo as seguintes composições:
Cola - (Água gaseificada, extrato de noz de cola,
cafeína, corante amarelo IV, acidulante INS 338
e aroma natural. Não contém glúten, não
alcoólico); Laranja - (Água gaseificada, açúcar,
suco natural de laranja, 10%, aroma artificial,
acidulante INS 330, conservador INS 211,
estabilizantes INS 444 e INS 480, corante
artificial INS 110. Não contém glúten, não
alcoólico); Uva - (Água gaseificada, açúcar, suco
natural de uva 10%, acidulantes INS 330,
conservador INS 211, corantes artificais INS 123,
INS 133 e tratarzina, aroma sintético artificial,
não contém glúten, não alcoólico); Guaraná (Água gaseificada, açúcar, semente de guaraná,
0,025%, acidulante INS 330, corante amarelo IV,
aroma sintético idêntico ao natural, conservador
INS 211, não contém glúten, não alcoólico) e
Limão (Água gaseificada, açúcar, suco natural de
limão 2,5%, aroma natural, acidulante INS 330, e
conservador INS 211. Não contém glúten, não
alcoólico). Embalagem plástica com dados de
identificação, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
SUCO INDUSTRIALIZADO - Sabores diversos,
apresentação pronta para beber, a base de leite
de soja e néctar de frutas, sabores diversos,
composto de suco e polpa de frutas
concentrados, embalagem tetra Pack de 200 ml,
reembaladas em caixa de papel vedados. Prazo
de validade mínimo de seis meses a partir da
data de entrega do produto.
SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo sustagem
400g. Leite em pó desnatado instantâneo,
sólidos de xarope de milho, leite em pó integral,
fosfato de magnésio, ascorbato de solido,
sulfato ferroso, sulfato de zinco, inozitol, iodeto
de potássio, acetato de DL – alfa tocoferol,
niacinamida, sulfato de magnésio, sulfato
cúprico, fitomenodiona, acetato de vitamina A,
pantotenato
e
cálcio,
cianocobalamina,
cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina,
riboflavina, colecalciferol, cloreto de cromo,
acido fólico, biotina e aromatizante, sem Glúten,
com lactose, sabores diversos.

UN

SOL

400

R$ 0,99

R$ 396,00

UN

SCHIN

1500

R$ 3,74

R$ 5.610,00

UN

MARATA

500

R$ 0,99

R$ 495,00

UN

SUSTAGEM

100

R$ 16,95

R$ 1.695,00
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42

VINAGRE - Composição: acético de álcool e
água, acidez volátil 4,0%. Garrafa de 750 ml em
embalagem plástica resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação,
data de validade, condições de armazenagem,
quantidade do produto e registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O
produto deverá apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
VALOR TOTAL

UN

CASTELO

500

R$ 1,62

R$ 810,00

R$ 95.500,00

LOTE 03 – CONDIMENTOS
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
AÇAFRÃO
Condimento,
apresentação
industrial, matéria-prima açafrão, aspecto físico
pó, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de
materiais estranhos a sua espécie. A embalagem
deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data
de validade, quantidade do produto e atender
as especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária.
CALDO DE GALINHA - para culinária - pacotes
contendo 24 unidades de 19 g cada. Produto
contendo embalagem com dados de
identificação data de fabricação e prazo de
validade
CANELA - Condimento, apresentação moída,
matéria-prima canela, aspecto físico pó,
aplicação alimentação, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua
espécie.
A
embalagem
deve
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária.
CANELA EM PAU - Condimento canela em pau,
canela em casca ou canela em rama,
condimento natural, alimentação, com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de materiais
estranhos a sua espécie. A embalagem deve
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária.

UNID

MARCA

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

KG

INCOREG

50

R$ 8,73

R$ 436,50

CX

ARISCO

120

R$ 7,47

R$ 896,40

KG

INCOREG

5

R$ 8,73

R$ 43,65

KG

INCOREG

5

R$ 31,18

R$ 155,90
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5

6

7

8

9

COMINHO - Condimento, apresentação
industrial, matéria-prima cominho, aspecto
físico pó, com cor, cheiro e sabor próprios,
isento de materiais estranhos a sua espécie. A
embalagem deve conter externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária.
CRAVO DA ÍNDIA - Condimento, apresentação
industrial, matéria-prima cravo da Índia,
condimento industrial, com cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua
espécie.
A
embalagem
deve
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária.
LOURO - Condimento, apresentação natural,
matéria prima louro, aspecto físico folha seca,
aplicação culinária em geral, com cor, cheiro e
sabor próprios, isento de materiais estranhos a
sua espécie A embalagem deve conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária.
ORÉGANO - Condimento, apresentação natural,
matéria-prima
orégano,
aspecto
físico
granulado, com cor, cheiro e sabor próprios,
isento de materiais estranhos a sua espécie. A
embalagem deve conter externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária
SAL – De mesa, iodado. Cloreto de sódio
extraído de fontes naturais, recristalizado com
teor mínimo de 98,5 % de cloreto de sódio sobre
a substância seca, adicionado de anti umectante
e iodo. Características sensoriais: aparência:
cristais de granulação uniforme, não devendo
estar pegajoso ou empedrado; cor: branca;
odor: inodoro; sabor: característico (salino).
Acondicionado em saco de polietileno íntegro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e
limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, condições de
armazenagem, quantidade do produto e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega

KG

MARATA

80

R$ 7,48

R$ 598,40

KG

INCOREG

5

R$ 31,89

R$ 159,45

UN

INCOREG

100

R$ 1,55

R$ 155,00

KG

INCOREG

10

R$ 31,17

R$ 311,70

KG

SAL DU MONTE

400

R$ 0,62

R$ 248,00
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na unidade requisitante.

10

11

TEMPERO COMPETO - Em pasta completo sem
pimenta, embalagem 300g, composto de sal,
preparado de cebola (cebola, sal, acidulante
ácido cítrico, antioxidante metabissulfito de
sódio), cebolinha, salsa, preparado de alho
(alho, sal, acidulante ácido cítrico, antioxidante
metabissulfito de sódio, sequestrante EDTA
cálcio dissódico), manjericão, realçador de sabor
glutamato de sódio, aromatizante. com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de materiais
estranhos a sua espécie. A embalagem deve
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária. Prazo de validade mínimo de 06 meses
a partir data de entrega, unidade requisitante.
URUCUM - Condimento, tipo corante natural
para alimentos, matéria-prima urucum, em pó
fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de
espécies genuínos, grãos sadios, limpos,
dessecados e moídos, de coloração vermelho
intenso, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, isento de materiais estranhos a sua
espécie.
A
embalagem
deve
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de vigilância
sanitária.
VALOR TOTAL

UN

DU SUL

150

R$ 1,48

R$ 222,00

KG

INATURA

50

R$ 7,46

R$ 373,00

R$ 3.600,00

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 08/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 08/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao atendimento
da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta vencedora do LOTE
04.
DETENTOR DA ATA: ANSELMO SOARES LUIZ 00110648544, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de
nº 21.873.470/0001-30, com sede Praça da Bandeira, s/n, Centro, no Município de Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 04 - PÃES
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
PÃO FRANCÊS - Fabricado no dia do consumo,
com no mínimo 50g, fabricado no dia do
consumo com matéria prima de primeira
qualidade. Isentos de matéria terrosa, parasitos,
e em perfeito estado de conservação, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA.
PÃO DE LEITE - Fabricado no dia do consumo,
com no mínimo 50g. fabricado com matéria
prima de primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa e parasitos; e em perfeito estado de
conservação. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA.
PÃO DE HOT DOG - Fabricado no dia do
consumo, com no mínimo 50g. fabricado com
matéria prima de primeira qualidade, isentos de
matéria terrosa e parasitos; e em perfeito
estado de conservação. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
VALOR TOTAL

UNID

MARCA

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UN

Panificadora
e confeitaria
Pão Bom

10.000

R$ 0,285

R$ 2.850,00

UN

Panificadora
e confeitaria
Pão Bom

10.000

R$ 0,285

R$ 2.850,00

UN

Panificadora
e confeitaria
Pão Bom

10.000

R$ 0,285

R$ 2.850,00

R$ 8.550,00

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.
Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 09/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 08/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao atendimento
da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta vencedora do LOTE
05.
DETENTOR DA ATA: R.B ALVES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 28.173.471/0001-10, com
sede na Rua Santa Helena, nº 73, Centro, no Município de Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 5 – CARNES E DERIVADOS
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
CALABRESA - Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso
liquido. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
CARNE CHARQUE - Em cortes variados,
embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso liquido. O
produto deve ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CARNE DE BIFE - Em cortes variados,
embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso liquido. O
produto deve ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CARNE DE MÚSCULO - Em cortes variados,
embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso liquido. O
produto deve ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

UNID

MARCA

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

KG

PIFPAF

250

R$ 13,00

R$ 3.250,00

KG

KADAO

1000

R$ 21,00

R$ 21.000,00

KG

FRI BOI

1.350

R$ 22,00

R$ 29.700,00

KG

FRI BOI

1.350

R$ 17,30

R$ 23.355,00
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CARNE MOIDA - Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso
liquido. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
COXA E SOBRECOXA - Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso
liquido. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
FRANGO - Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso
liquido. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
LINGUIÇA P/FEIJÃO - Defumada a vácuo,
embalagem em
sacos de polietileno,
hermeticamente fechado e rotulado conforme
legislação sanitária vigente.
PEITO DE FRANGO - Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso
liquido. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
PEIXE FRESCO CONGELADO – sem vísceras,
cortado em posta, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso
liquido. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
SALSICHA - hot dog, composta de carne de
frango, fresca, c/ condimentos triturados,
misturados e cozidos, acondicionada em
acondicionados em sistema cry-o-vac, pesando
aproximadamente
50g
por
unidade,
temperatura conservação 10°C, prazo de
validade 120 dias.

KG

CAMPO
DO GADO

300

R$ 7,00

R$ 2.100,00

KG

DA GENTE

2000

R$ 9,00

R$ 18.000,00

KG

DA GENTE

3000

R$ 7,20

R$ 21.600,00

KG

ALERGA

500

R$ 14,00

R$ 7.000,00

KG

DA GENTE

2000

R$ 10,50

R$ 21.000,00

KG

RIO SUL

200

R$ 14,99

R$ 2.998,00

KG

REZENDE

400

R$ 7,49

R$ 2.996,00

VALOR TOTAL

R$ 152.999,00

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 10/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 08/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de gêneros alimentícios e correlatos, destinados ao atendimento
da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme especificações,
quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como proposta vencedora do LOTE
06.
DETENTOR DA ATA: JOVELINO SILVA SAMPAIO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº
22.853.595/0001-60, com sede na Rua João Miguel dos Santos, nº 213, Jardim das Palmeiras, no Município de
Itaberaba - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 06 - HORTIFRUTIGRANJEIROS
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
ABACAXI – De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
ABOBORA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
ABROBRINHA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.

MARCA

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

INATURA

KG

100

R$ 2,50

R$ 250,00

INATURA

KG

300

R$ 3,90

R$ 1.170,00

INATURA

KG

120

R$ 4,20

R$ 504,00
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4

5

6

7

8

9

10
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12

AIPIM - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
ALFACE - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
ALHO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
ANDÚ - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
BANANA DA PRATA - De primeira, apresentando
grau de manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
BANANA DA TERRA - De primeira, apresentando
grau de manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
BATATA DOCE - 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, parasitas e larvas de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
BATATINHA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
BETERRABA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.

INATURA

KG

100

R$ 4,00

R$ 400,00

INATURA

ML

480

R$ 3,00

R$ 1.440,00

ALASKA

KG

100

R$ 19,10

R$ 1.910,00

INATURA

KG

250

R$ 4,00

R$ 1.000,00

INATURA

DZ

350

R$ 4,00

R$ 1.400,00

INATURA

DZ

200

R$ 14,00

R$ 2.800,00

INATURA

KG

200

R$ 6,50

R$ 1.300,00

INATURA

KG

1000

R$ 6,30

R$ 6.300,00

INATURA

KG

200

R$ 5,10

R$ 1.020,00
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

BROCOLIS - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
CAMOMILA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
CEBOLA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
CENOURA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
CHEIRO VERDE - Primeira em molhos com 200g
cada, apresentando grau de evolução do tamanho,
aroma cor própria. Com ausência de sujidades
parasitas e larvas de acordo com a resolução 12/78
do CNNPA
CHUCHU - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
COCO SECO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
COUVE - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
COUVE FLOR - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.

INATURA

KG

300

R$ 6,10

R$ 1.830,00

INATURA

KG

60

R$ 18,00

R$ 1.080,00

INATURA

KG

1000

R$ 6,50

R$ 6.500,00

INATURA

KG

500

R$ 3,50

R$ 1.750,00

INATURA

ML

200

R$ 3,00

R$ 600,00

INATURA

KG

1200

R$ 3,00

R$ 3.600,00

INATURA

UND

100

R$ 5,00

R$ 500,00

INATURA

KG

200

R$ 6,00

R$ 1.200,00

INATURA

KG

200

R$ 5,00

R$ 1.000,00
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

ERVA DOCE - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
GOIABA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
LARANJA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
LIMAO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
MAÇÃ - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
MAMÃO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
MANGA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
MARACUJA - 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, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
MAXIXE - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.

INATURA

KG

60

R$ 19,00

R$ 1.140,00

INATURA

KG

200

R$ 12,00

R$ 2.400,00

INATURA

KG

250

R$ 3,00

R$ 750,00

INATURA

DZ

200

R$ 6,00

R$ 1.200,00

TOOP

KG

3500

R$ 7,00

R$ 24.500,00

INATURA

KG

900

R$ 5,00

R$ 4.500,00

INATURA

KG

720

R$ 8,00

R$ 5.760,00

INATURA

KG

300

R$ 8,00

R$ 2.400,00

INATURA

KG

150

R$ 3,50

R$ 525,00
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

MELANCIA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
MELÃO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
PEPINO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
PÊRA - 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, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA,
PIMENTÃO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
QUIABO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
REPOLHO - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
TAPIOCA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
TEMPERO VERDE - De primeira, apresentando grau
de manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.

INATURA

KG

300

R$ 3,50

R$ 1.050,00

INATURA

KG

240

R$ 4,00

R$ 960,00

INATURA

KG

400

R$ 2,50

R$ 1.000,00

INATURA

KG

200

R$ 14,00

R$ 2.800,00

INATURA

KG

1200

R$ 6,50

R$ 7.800,00

INATURA

KG

150

R$ 6,00

R$ 900,00

INATURA

KG

200

R$ 5,00

R$ 1.000,00

INATURA

KG

340

R$ 9,00

R$ 3.060,00

INATURA

KG

600

R$ 3,00

R$ 1.800,00
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40

41

42

43

TOMATE - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
INATURA
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
UVA - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
INATURA
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA
UVA PASSAS - Preta, sem semente, embalagem
plástica, com valores nutricionais, descritos na
LA
embalagem, contendo marca do fabricante, data de
VIOLETEIRA
fabricação e prazo de validade, embalagem com
peso líquido de 500g.
VARGEM - De primeira, apresentando grau de
manutenção tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
INATURA
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a resolução 12/78 do CNNPA.
VALOR TOTAL

KG

1000

R$ 6,50

R$ 6.500,00

KG

300

R$ 12,00

R$ 3.600,00

UND

100

R$ 6,01

R$ 601,00

KG

200

R$ 6,00

R$ 1.200,00

R$ 113.000,00

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2019
O Prefeito Municipal de Iramaia - Bahia, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Resolve HOMOLOGAR o Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2019, que tem como objeto o registro de preço para aquisições de
material de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e correlatos, destinados ao atendimento da
demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência, as
empresas abaixo:
LOTE 01:
Empresa Vencedora:
J. Queiroz de Souza - EPP, CNPJ de nº 16.115.719/0001-08.
Valor Global Estimado:
R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 02:
Empresa Vencedora:
J. Queiroz de Souza - EPP, CNPJ de nº 16.115.719/0001-08.
Valor Global Estimado:
R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 03:
Empresa Vencedora:
J. Queiroz de Souza - EPP, CNPJ de nº 16.115.719/0001-08.
Valor Global Estimado:
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 04:
Empresa Vencedora:
Francisco Luis de Souza de Andrade 07170200538, CNPJ de nº 26.975.713/0001-64.
Valor Global Estimado:
R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOTE 05:
Empresa Vencedora:
J S Rosa e Cia Ltda - EPP, inscrita no CNPJ de nº 16.347.270/0001-03.
Valor Global Estimado:
R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavrem-se a Ata.
Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 11/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 09/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de material de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e correlatos,
destinados ao atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo
conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como
proposta vencedora do LOTE 01, 02 e 03.
DETENTOR DA ATA: J. QUEIROZ DE SOUZA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº
16.115.719/0001-08, com sede na Rua Arthur Magalhães, s/n, Centro, no Município de Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 01
ITEM

1

2

3

4

5
6
7

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

MARCA

Água sanitária a base de hipoclorito de sódio,
com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p,
embalagem plástica de 01 litro, com dados de
ZAB
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, Cx com no
mínimo 12 unid.
Álcool Elítico gel para as mãos 70% embalagem
refil contendo 800 ml, deverá constar a data da
SANTA CRUZ
fabricação, a data de validade, o número do lote
e o registro na Anvisa/mscx com 12 unid.
Cera líquida, auto brilho, incolor, para piso frio
dispensado o uso de enceradeira, embalagem
POLITRIZ
com 750 ml. Cx c/ 12 unid.
Cera verde liquida, auto brilho, vermelha ou
verde, para piso frio dispensado o uso de
POLITRIZ
enceradeira, embalagem com 750 ml. Cx c/ 12
unid.
Creme dental Infantil com flúor e cálcio em
TAND
embalagem de 90g. pct c/ 12
Desinfetante
antisséptico,
germicida,
bactericida, tipo creolina embalagem caixa
TEIÚ
contendo 12 und de 1 litro cada.
Desinfetante de 2 L (não eucalipto), caixa com
TEIÚ
no mínimo com 06 unidades.

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CX

400

R$ 7,00

R$ 2.800,00

CX

50

R$ 27,00

R$ 1.350,00

CX

20

R$ 18,65

R$ 373,00

CX

10

R$ 18,64

R$ 186,40

PCT

20

R$ 35,34

R$ 706,80

CX

50

R$ 17,18

R$ 859,00

CX

100

R$ 25,03

R$ 2.503,00
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

Desodorante em pedra para uso em vaso
sanitário, higienizante, poder bactericida,
fragrância agradável, caixa com 01 (um) suporte
e 01 (um) refil de 30 g. Acondicionado em
POLITRIZ
UN
1000
embalagem original do fabricante, com o nome
do responsável técnico, o lote, data de
fabricação, validade e registro no Ministério da
Saúde.
Desodorizador de ambiente em spray, essências
diversas, formato cilíndrico, embalagem com no
mínimo 400 ml, com identificação do produto,
TEIÚ
UN
100
marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
Detergente líquido (lava louça) neutro 500ml,
concentrado, c/ no mínimo 11% do princípio
ZAB
CX
100
básico do detergente. Caixa c/ 24 unid.
Inseticida, aspecto físico aerossol, classe
inseticida, grupo químico piretróide, composição
básica
tetrametrina/fenotrina/aletrina/cifenotrina,
SBP
UN
50
aplicação instalações domésticas e rurais,
concentração 0,17. Usado contra moscas,
mosquitos, pernilongos e baratas.
Limpa alumínio, a base de ácido sulfônico,
acondicionado em frasco plástico contendo 500
ml, com dados de identificação do produto,
VALOR
UN
50
marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Unidade.
LIMPA VIDROS com pulverizador em gatilho que
contenha em sua formulação Lauril Éter Sulfato
VALOR
UN
250
de Sódio, tubo com 500 ml. Validade mínima de
12 meses a partir da entrega
Limpador multiuso para limpeza pesada, ideal
para limpeza de grandes superfícies (laváveis)
VALOR
CX
150
como piso e azulejos de cozinhas e banheiros. Cx
com 12 unid.
Papel alumínio, 45 cm de largura, rolo com
WYDA
UN
50
7,5m.
Papel higiênico branco, com duas folhas,
absorvente,
macio,
picotado,
medindo
aproximadamente
10
cm
de
largura,
FAMILIAR
FARDOS 150
acondicionados em rolos de 60 metros de
comprimento. Fardo com 64 rolos.
Papel higiênico, material celulose virgem,
quantidade folhas simples, cor branca fardo c/
FAMILIAR
FARDOS 200
16 pacotes (64 rolos).
Papel manteiga 30cmx4 mt
CAMPEFESTA
UN
20
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 02 dobras alto
grau de alvura, não deixa resíduos nas mãos
altamente Resistentes e absorventes. Possui
dimensões mais adequadas para total
aproveitamento da área útil medindo
LEVE
UN
800
22,5x20,5cm. Cor: Branca, Textura: Folha
Simples alta qualidade – gofrado Gramatura: 32
a 34 g/m² Matéria prima : Celulose FC (100%
fibras virgens) Formato: Folhas intercaladas - 2

R$ 0,49

R$ 490,00

R$ 3,44

R$ 344,00

R$ 15,22

R$ 1.522,00

R$ 3,68

R$ 184,00

R$ 1,23

R$ 61,50

R$ 1,57

R$ 392,50

R$ 25,52

R$ 3.828,00

R$ 2,21

R$ 110,50

R$ 33,87

R$ 5.080,50

R$ 17,18

R$ 3.436,00

R$ 0,49

R$ 9,80

R$ 1,72

R$ 1.376,00
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20

21

22

23
24

25

26
27

dobras Contém 1000 folhas na embalagem saco
plástica 2 dobras cada.
Papel
Toalha
Rola
Bobina,
medindo
aproximadamente
20
cm
de
largura,
LEVE
acondicionados em rolos de 200 metros de
comprimento. Fardo com 06 rolos
Pinho Gel, 2 Litros O Limpador de Uso Geral
Pinho Gel é a solução perfeita para a limpeza de
superfícies laváveis de todas as partes da casa.
Com sua fragrância de pinho e princípio ativo
ZAB
desodorizante, ele elimina o mau cheiro das
superfícies, resgatando a pureza do ar. Caixa
com no mínimo com 06 unidades.
Plástico filme atretch rolos de 15 m Filme em
polietileno, encolhível de baixa densidade, liso
transparente para embalagem, atóxico e
GIRO MIX
inodoro, 550mm de largura e 012mm de
espessura.
Sabão em barra, glicerinado, neutro, 200 grs.
MINUANO
Pacote c/05 unidades.
Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos
DAKASA
alvejantes Cx ou pacotes 500 grs.cx c/24 unid.
Sabonete em tablete, aspecto físico sólido, peso
90g, tipo com perfume, formato retangular, com
creme hidratante e glicerinado. Informações
adicionais: peso em grama, embalagem
IARA
individual, data de fabricação e validade mínima
de 12 meses. Impressa na embalagem.
Fragrância agradável. Caixa com 100 unidades.
Sabonete líquido cremoso, fragrância suave,
PURO
com ação bactericida, para higiene pessoal, de
FRESCOR
1.000 ml.
Solda caustica líquida de 1 kg
LIMPOM
VALOR TOTAL

FARDOS

100

R$ 13,74

R$ 1.374,00

CX

50

R$ 17,18

R$ 859,00

UN

200

R$ 1,23

R$ 246,00

PCT

50

R$ 2,21

R$ 110,50

CX

150

R$ 22,07

R$ 3.310,50

UND

300

R$ 0,69

R$ 207,00

UN

200

R$ 2,55

R$ 510,00

UN

50

R$ 5,40

R$ 270,00
R$ 32.500,00

MARCA

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

OCEANIC

UN

200

R$ 4,92

R$ 984,00

TERRA LAST

UN

50

R$ 8,37

R$ 418,50

TERRA LAST

UN

50

R$ 8,86

R$ 443,00

TERRA LAST

UN

50

R$ 14,78

R$ 739,00

TERRA LAST

UN

150

R$ 2,46

R$ 369,00

GP

UN

150

R$ 3,44

R$ 516,00

GP

UN

100

R$ 3,06

R$ 306,00

BIC

PC

5

R$ 7,39

R$ 36,95

LOTE 02
ITEM
1
2

3
4
5
6
7
8

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
Avental confeccionado em plástico tipo
encerado
Bacia plástica redonda em plástico reforçado,
atóxico, isenta de rebarbas com polimento
interno e externo 18 lts
Bacia plástica redonda em plástico reforçado,
atóxico, isenta de rebarbas com polimento
interno e externo 20 lts
Balde para lixo com tampa 50 L cesto plástico
com tampa 50 litros.
Balde, nome balde de plástico de uso doméstico
cap. 20 lts
Bandeja de papelão grande prateada (quadrada
ou redonda)
Bandeja de papelão prateada médio (quadrada
ou redonda)
Barbeador descartável com 02 laminas,
embalagem lacrada, pacote com 7 unidades
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9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
24

25

26

Cabo de alumínio para Mopp úmido
TOMKI
Caixa de isopor Grande cap. 100L
ISOPLAST
Caixa de isopor Médio cap. 60L
Caixa Térmica, com Isolamento térmico em
poliestireno expandido; Alça confortável e
COLEMON
móvel; Material: Polipropileno; Capacidade: 18
litros
Caixa Térmica, com Isolamento térmico em
poliestireno expandido; Alça confortável e
COLEMON
móvel; Material: Polipropileno; Capacidade: 34
litros
Caixa Térmica, com Isolamento térmico em
poliestireno expandido; Alça confortável e
COLEMON
móvel; Material: Polipropileno; Capacidade: 05
litros
Caixa Térmica, com Isolamento térmico em
poliestireno expandido; Alça confortável e
COLEMON
móvel; Material: Polipropileno; Capacidade: 75
litros
COADOR DE CAFÉ, em tecido filtrante feltro ou
flanela, cor branca, medidas aprox. 19cm de
diâmetro e 29cm de altura, cor cordão na
TRIUTIL
circunferência, aplicação p/ cafeteira c/aro em
alumínio
Copo descartável para água capacidade 200ml,
fabricado em poliestireno não tóxico e em
MARATÁ
conformidade com a NBR 14.865, caixa
contendo 25 pcte c/ 100 und cada
Copo descartável para café capacidade 50ml,
fabricado em poliestireno não tóxico e em
MARATÁ
conformidade com a NBR 14.865, caixa
contendo 50 pcte c/ 100 und cada.
Corda para varal em nylon, embalagem
TRANDEFFER
contendo 10 metros.
Embalagens descartáveis - Marmitex/marmitas
em alumínio nº 08 - Ideais para
acondicionamento de alimentos e conservação
TAKENTE
temperaturas. Caixa com contendo 100
unidades.
Escova "de lavar roupas" com base de plástico
resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio
CONDOR
alça anatômica
Escova para limpeza de vaso sanitário com
CONDOR
cerdas circulares e suporte.
Esponja limpeza, material lã aço, formato
anatômico, abrasividade mínima, aplicação
LUSTRO
utensílios de alumínio. Fd c/14 unid.
Esponja para banho indicada para limpeza e
SLOW
revitalização da pele. Dimensões: 82x115mm
Esponja para lavagem de louças e limpeza em
geral dupla face, sintética para limpeza - espuma
de poliuretano, com abrasivo em uma face,
BRILHUS
antibactérias; formato quadrado. Medidas
aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm X 2
cm de espessura. Cx. c/ 60 unid.
Filtro de água de barro purificador tradicional SÃO JOÃO

UN
UN
UN

50
5
5

R$ 19,71
R$ 69,01
R$ 49,29

R$ 985,50
R$ 345,05
R$ 246,45

UN

10

R$ 45,35

R$ 453,50

UN

10

R$ 64,08

R$ 640,80

UN

10

R$ 35,49

R$ 354,90

UN

4

R$ 166,63

R$ 666,52

UN

100

R$ 1,17

R$ 117,00

CX

150

R$ 67,79

R$ 10.168,50

CX

50

R$ 83,80

R$ 4.190,00

UN

20

R$ 0,88

R$ 17,60

CAIXA

5

R$ 21,68

R$ 108,40

UN

30

R$ 1,43

R$ 42,90

UN

250

R$ 1,86

R$ 465,00

FARDOS

150

R$ 12,81

R$ 1.921,50

UN

60

R$ 0,98

R$ 58,80

CX

50

R$ 21,68

R$ 1.084,00

UN

20

R$ 97,61

R$ 1.952,20
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27
28
29
30

31

32

33

34

35

36
37
38

39

40

41

42

43
44

com10 litros e 3 velas
Filtro de papel para café 103 cx com 30 unid.
MARATÁ
Flanela para limpeza ,100% algodão, pelúcida
em ambos os lados; medindo aproximadamente BONSUCESSO
(variável 10%) 40x60 cm.
Fosforo, embalagem contendo no mínimo 40
PARANÁ
palitos, fardo c/10 cx.
Guardanapos de papel, folha dupla de alta
qualidade, com medidas aproximadas de BOM PETY
23,5x23,5cm. Embalagem com 50 unidades.
LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA: Lixeira
quadrada para coleta seletiva com tampa vai e
AGLOBAL
vem, com capacidade para 10 litros.
LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA: Lixeira
quadrada para coleta seletiva com tampa vai e
AGLOBAL
vem, com capacidade para 50 litros.
LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL COM 5
TUBOS Lixeira para copos descartáveis com 5
AGLOBAL
tubos para copos de 200 e 80 ML, diversas
cores. COR A ESCOLHER NO MOMENTO DA
EMISSÃO DA AF.
Luva em látex resistente; palma antiderrapante;
interior liso, com acabamento nas bordas. Na
VOLK
cor amarela, tamanho M
Luva em látex resistente; palma antiderrapante;
interior liso, com acabamento nas bordas. Na
VOLK
cor amarela, tamanho G
Luva em látex resistente; palma antiderrapante;
interior liso, com acabamento nas bordas. Na
VOLK
cor amarela, tamanho P
Luva Plástica Descartável Transparente Pacote –
TALGE
Pacote com 100 Unidades
Máscara Dupla Com Elástico Descartável – Cor
BOM PACK
branca - Pacote Com 100 Un
Mopp água, confeccionados em fios torcidos de
algodão, leves, altamente absorvente, laváveis
por máquinas, medindo 15cm no meio da cinta,
UITECH
ponta dobrada, com aproximadamente 300 a
400g.
Mopp pó, confeccionado em fios de algodão e
poliéster, eletrostáticos, leves, haste flexível, na
UITECH
medida de 45 x 15 cm.
Pá coletora com tampa, aberta por acionamento
automático quando colocada no chão, em
plástico altamente resistente, com cabo de BETTANIN
alumínio medindo aproximadamente 1,00
metro.
Pá para lixo de plástico com cabo dobrável para
facilitar o armazenamento de lixo, possui apoio
ATLAS
para firmar a pá com o pé deixando as duas
mãos livres para o manuseio da vassoura
Palha de aço para uso doméstico em pacote com
LUSTRO
uma unidade.
Palito para dentes de madeira, embalagem com
100 unidades, original do fabricante, com data
GINA
de validade, composição e informações do

UN

20

R$ 1,96

R$ 39,20

UN

700

R$ 0,98

R$ 686,00

FARDO

200

R$ 1,76

R$ 352,00

UN

1200

R$ 0,78

R$ 936,00

UN

120

R$ 19,72

R$ 2.366,40

UN

130

R$ 29,58

R$ 3.845,40

UN

3

R$ 35,48

R$ 106,44

PARES

200

R$ 2,07

R$ 414,00

PARES

400

R$ 2,07

R$ 828,00

PARES

100

R$ 2,07

R$ 207,00

PC

50

R$ 2,17

R$ 108,50

PC

20

R$ 19,71

R$ 394,20

UN

60

R$ 22,58

R$ 1.354,80

UN

10

R$ 22,58

R$ 225,80

UN

30

R$ 19,71

R$ 591,30

UN

150

R$ 9,85

R$ 1.477,50

UN

40

R$ 0,98

R$ 39,20

CX

200

R$ 0,38

R$ 76,00
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45

46
47
48
49
50
51
52

53
54
55

56

57
58

59

60

61

62

fabricante estampada na embalagem Cx c/ 100
unid.
Pano de chão, tipo saco,100% algodão, alvejado,
SANTA
42x66cm, borda em acabamento em overlock,
MARGARIDA
peso de 100 g com variação de 5%
Pano de prato aberto 100% algodão s/ estampa,
SANTA
alvejado, borda com acabamento em overlock,
MARGARIDA
alta absorção, 40x65cm.
Pano para limpeza de piso, atoalhado com
BOM PANO
tamanho mínimo de 90x50cm.
Pilha grande Alcalina Tam. D com 2 unidades
RAYOVAC
Pilha media Alcalina AA com 2 unidades
RAYOVAC
Pilha palito alcalina AAA com 2 unidades
RAYOVAC
Plástico Filme PVC rolo 38cmx1000mt
GIRO MAX
Prato descartável material plástico, aplicação
refeição, características adicionais descartáveis,
FORFEST
diâmetro 21 cm, cor branca, pct com 10 unid
Prato descartável material plástico, aplicação
FORFEST
refeição, características adicionais descartáveis,
diâmetro 15 cm, cor branca, pct com 10 unid
Prendedor de roupa de plástico, pacote com 12
THEOTO
unidades.
Rodo de alumínio com borracha de 40 cm de
comprimento,
na
extremidade
inferior,
CONDOR
reforçado, cabo de 1,50 metros de altura.
Rodo de alumínio com borracha de 60 cm de
comprimento,
na
extremidade
inferior,
CONDOR
reforçado, cabo de 1,50 metros de altura
Rodo material cabo madeira, resistente, suporte
de madeira, comprimento do suporte aprox. 38
CONDOR
cm, contendo 02 borrachas.
Saco de pipoca Pacote c/ 100 unid
ISOPLAST
Saco plástico PRETO para acondicionamento de
resíduos comum, resistente, confeccionado de
polietileno, tamanho de 75 cm x 105 cm,
capacidade volumétrica de 100 litros, tipo
BOT
domiciliar, embalados com 100 unidades
devidamente identificados através de etiqueta
do fabricante.
Saco plástico PRETO para acondicionamento de
resíduos comum, resistente, confeccionado de
polietileno, tamanho de 90 cm x 110 cm,
capacidade volumétrica de 200 litros, tipo
BOT
domiciliar, embalados com 100 unidades
devidamente identificados através de etiqueta
do fabricante.
Saco plástico PRETO para acondicionamento de
resíduos comum, resistente, confeccionado de
polietileno de baixa densidade, tamanho de 39
cm x 58 cm, capacidade volumétrica de 15 litros,
BOT
tipo domiciliar, embalados com 100 unidades
devidamente identificados através de etiqueta
do fabricante.
Saco plástico PRETO para acondicionamento de
resíduos comum, resistente, confeccionado de
BOT
polietileno de baixa densidade, tamanho de 35

UN

1200

R$ 2,07

R$ 2.484,00

UN

1000

R$ 1,96

R$ 1.960,00

UN

50

R$ 3,93

R$ 196,50

UN
UN
UN
UN

20
100
110
10

R$ 2,46
R$ 4,43
R$ 4,92
R$ 97,61

R$ 49,20
R$ 443,00
R$ 541,20
R$ 976,10

PCT

350

R$ 1,96

R$ 686,00

PCT

200

R$ 0,68

R$ 136,00

PC

10

R$ 0,98

R$ 9,80

UN

25

R$ 6,40

R$ 160,00

UN

10

R$ 6,89

R$ 68,90

UN

250

R$ 3,85

R$ 962,50

PCT.

150

R$ 2,95

R$ 442,50

PC

500

R$ 1,73

R$ 865,00

PC

100

R$ 1,73

R$ 173,00

PC

300

R$ 1,73

R$ 519,00

PC

300

R$ 1,73

R$ 519,00
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63

64

65
66
67
68
69

70

71

72

73
74

cm x 58 cm, capacidade volumétrica de 20 litros,
tipo domiciliar, embalados com 100 unidades
devidamente identificados através de etiqueta
do fabricante.
Saco plástico PRETO para acondicionamento de
resíduos comum, resistente, confeccionado de
polietileno de baixa densidade, tamanho de 59
cm x 62 cm, capacidade volumétrica de 30 litros,
tipo domiciliar, embalados com 100 unidades
devidamente identificados através de etiqueta
do fabricante
Saco plástico PRETO para acondicionamento de
resíduos comum, resistente, confeccionado de
polietileno de baixa densidade, tamanho de 63
cm x 80 cm, capacidade volumétrica de 60 litros,
tipo domiciliar, embalados com 100 unidades
devidamente identificados através de etiqueta
do fabricante
Saquinho de plástico transparente para
congelamento, capacidade 3 kg – Bobina
Suporte confeccionado em plástico, com
torneira para sustentação de água mineral de 20
lts
Toalha de mão (felpuda tam. 49x 54 cm)
Torneira para filtro
Touca Descartável Sanfonada - Touca com
Elástico, Descartável, Sanfonada, Elástico
revestido, Solda por ultrassom, Cor branca.
Embalagem com 100 unidades.
Vassoura com cerdas de pelo sintético; com
base de 60(sessenta) centímetros. Fixação do
cabo sistema rosca, com cabo de madeira, para
limpeza em áreas internas, piso liso, medindo
aproximadamente 120 cm.
Vassoura de nylon com cerdas macias, cepo
plástico de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com
plumagem nas pontas, com cabo rosqueado de
madeira plastificada, para limpeza em geral, tipo
doméstica.
Vassoura de palha, material das cerdas palha,
material do cabo madeira, comprimento das
cerdas 60 cm, com cabo comprido para limpeza
em geral.
Vassoura, material cerdas piaçava material cabo
madeira.
Vela para filtro
VALOR TOTAL

BOT

PC

500

R$ 1,73

R$ 865,00

BOT

PC

600

R$ 1,73

R$ 1.035,29

GOFRADA

UN

40

R$ 19,71

R$ 788,40

SAP

UN

30

R$ 19,71

R$ 591,30

NIASE
SÃO JOÃO

UN
UN

180
120

R$ 2,46
R$ 2,46

R$ 442,80
R$ 295,20

MEDEIROS

PC

50

R$ 9,86

R$ 493,00

CONDOR

UN

200

R$ 4,91

R$ 982,00

CONDOR

UN

200

R$ 4,44

R$ 888,00

ARTESANAL

UN

400

R$ 2,94

R$ 1.176,00

UN

400

R$ 3,93

R$ 1.572,00

UN

150

R$ 4,67

R$ 700,50
R$ 62.700,00

STEFANE

LOTE 03
ITEM

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

MARCA

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Banheira Universal Transparente. Principais
Características: Com saboneteira; tamanho
Universal - Capacidade mínima de 30 litros;
Cores Diversas, Indicada para crianças até 2
anos; produzida em polipropileno.

ADOLETA

UN

80

R$ 15,55

R$ 1.244,00
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Chupeta bico de silicone ortodôntico:
características e material do aro: escudo
composto por dois componentes, borda soft
emborrachada; atóxicos. Características e
MAMITA
material do bico: silicone ortodôntico,
dimensões aproximadas 15x9x4cm, peso
aproximado da embalagem do produto: 17
gramas.
Colônia Infantil: Colônia com perfume suave,
composição:
Álcool
Neutro
Especial, ALFAZEMA
apresentação em frasco de 100 ml.
Conjunto Pagão - meia malha com 3 Peças,
confeccionadas em algodão com detalhe em
TAMINE
estampa e bordado infantil.
Creme para pentear desembaraçante infantil
sem enxague testado dermatologicamente, com
BABY
Bico Dosador acondicionado em frascos com no
mínimo 300ml.
Escova Dental Infantil com cerdas hipermacias,
para massagear e limpar as gengivas e dentes
CLEAR FRESH
dos bebes. Embalado individualmente contendo
toda essa descrição gravada na embalagem.
Kit recém-nascido - meia luva Puket. Meia. Luva
com lacinho. Tamanho 0 a 4 meses. Cores
TAMINE
diversas.
Lenço umedecido em tecido não tecido,
medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm,
COLLON
sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil
com 50 unidades.
Loção Repelente de Insetos contra Dengue, Zika,
Chikungunya e Febre Amarela, para Crianças,
COLLON
Gestante e Bebê, Sem Cheiro, Embalagem
mínima 100mL
Mamadeira com aproximadamente 250 ml,
descrição do produto: Gargalo Ultra-Higienico
sem Bordas ou Rebarbas Cortantes, não retém
residuos alimentares. Bico Universal Colorido de
Silicone Atóxico, Antialérgico, inodoro, insipido,
transparente e facil de limpar. Não mela, mesmo
após o uso continuo. Mamadeiras de acordo
MAMITA
NBR 13.793, Testado e aprovado por
laboratórios acreditados pelo CGCRE- Inmetro,
embalado
individualmente
todas
essas
descrições deverão estar gravado na
embalagem, Conteúdo da Embalagem: Frasco,
Capuz, tampa e Disco em Polipropileno, Bico de
Silicone
Pijama macacão – bebê - confeccionado em
moletom peluciado com estampa divertida.
RAMILA
Fechamento na parte frontal por botões de
pressão até entre pernas. Cores diversas.
Sabonete infantil em barra de 80 gramas:
sabonete cremoso, composto de gordura animal
e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de
BABY
amêndoas,
etileno
diamino
tetracético
dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno,

UN

80

R$ 1,46

R$ 116,80

UN

80

R$ 10,69

R$ 855,20

UN

80

R$ 72,95

R$ 5.836,00

UN

80

R$ 11,66

R$ 932,80

UN

80

R$ 1,25

R$ 100,00

UN

80

R$ 11,66

R$ 932,80

PC

80

R$ 2,81

R$ 224,80

UN

80

R$ 11,66

R$ 932,80

UN

80

R$ 3,78

R$ 302,40

UN

80

R$ 29,17

R$ 2.333,60

UN

80

R$ 1,16

R$ 92,80
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13

14

15

16

óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor
de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de
papel resistente com 1 unidade cada, em barras
de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da
data de fabricação. Produto sujeito a verificação
no ato da entrega.
Saída maternidade - Macacão manga longa com
pé na cor branca, fabricado com malha 100%
algodão e com detalhe de coroa na gola e nos BLOORMYS
pés em tricoline 80% algodão / 20% poliéster.
Cores diversas.
Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula
Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos,
que não irrite os olhos acondicionado em
ISA BABY
frascos plásticos com Bico Dosador, com no
mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo
da embalagem.
Spray Repelente de Insetos contra Dengue, Zika,
Chikungunya e Febre Amarela, para Crianças,
REPELEX
Gestante e Bebê, Sem Cheiro, Embalagem
mínima 100mL
Talco em frasco com 200 gramas: talco
perfumado, para uso infantil, composto de talco
e fragrância, embalado em frasco plástico,
indicado para perfumar, refrescar e proteger a
JOHNSONS
pele do bebê prevenindo contra assaduras;
produto sujeito a verificação no ato da entrega;
aos procedimentos adm. Determinados pela
ANVISA.
VALOR TOTAL

UN

80

R$ 86,57

R$ 6.925,60

UN

80

R$ 5,74

R$ 459,20

UN

80

R$ 11,66

R$ 932,80

UN

80

R$ 9,73

R$ 778,40

R$ 23.000,00

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 12/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 09/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de material de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e correlatos,
destinados ao atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo
conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como
proposta vencedora do LOTE 04.
DETENTOR DA ATA: FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE 07170200538, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ de nº 26.975.713/0001-64, com sede na Rua Gerônimo de Queiroz, nº 97, Centro, no Município de
Iramaia - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 04
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO
Fralda Descartável geriátrica, tamanho pequena, peso
de 20 a 40 kg, cintura de 40 a 80 cm, com formato
anatômico, com barreiras protetoras, indicador de
umidade, gel super absorvente. Indicado para casos de
incontinência forte ou intensa. Camada interna de não
tecido de fibras de polipropileno com aloe vera,
camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímero superabsorvente (gel), camada adicional de
não tecido, barreiras protetoras de fibras de
polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos
e fitas adesivas para fixação. Data de fabricação e
prazo de validade impressa na embalagem. Embalagem
com no Mínimo 08 (oito) unidades.
Fralda Descartável geriátrica, tamanho média, peso de
40 a 70 kg, cintura de 80 a 125 cm, com formato
anatômico, com barreiras protetoras, indicador de
umidade, gel super absorvente. indicado para casos de
incontinência forte ou intensa. camada interna de não
tecido de fibras de polipropileno com aloe vera,
camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímero superabsorvente (gel), camada adicional de
não tecido, barreiras protetoras de fibras de
polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos
e fitas adesivas para fixação. data de fabricação e prazo
de validade impressa na embalagem. Embalagem com
no Mínimo 08 (oito) unidades.

UND

MARCA

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PCT

CONFORT

200

R$ 9,91

R$ 1.982,00

PCT

CONFORT

200

R$ 9,92

R$ 1.984,00
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3

4

5

6

Fralda Descartável geriátrica tamanho grande, peso de
70 a 90 kg, cintura de 100 a 150 cm, com formato
anatômico, com barreiras protetoras, indicador de
umidade, gel super absorvente. indicado para casos de
incontinência forte ou intensa. camada interna de não
tecido de fibras de polipropileno com aloe vera,
camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímero superabsorvente (gel), camada adicional de
não tecido, barreiras protetoras de fibras de
polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos
e fitas adesivas para fixação. data de fabricação e prazo
de validade impressa na embalagem. Embalagem com
no Mínimo 08 (oito) unidades.
Fralda Pediátrica Descartável tamanho pequena, com
gel, tripla proteção, de formato anatômico de cintura
ajustável, dotada de recortes nas pernas, com ajuste
perfeito e livre de vazamentos, camada interna e
externa perfeitamente sobreposta, com bordas unidas
entre si, fixando a camada intermediaria, evitando seu
deslocamento durante o uso. sistema de blockgel com
canais ativos e ph balanceado, que permita a
distribuição rápida da urina, mantendo a pele da
criança seca e livre de assaduras; com filme de
polietileno,
polpa
de
celulose,
polímero
superabsorvente, não tecido de polipropile no, não
tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, aloe
vera, vitamina e, adesivo termoplástico, fios de
elástico, fitas adesivas; devera ser dotada de faixa
multi-ajustavel de 2 tiras adesivas abre-fecha,
devidamente impregnada de substancia aderente
antialérgica, possuindo nas extremidades pequena
dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio; componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele. Data de
fabricação e prazo de validade impressa na
embalagem. Embalagem com no Mínimo 08 (oito)
unidades.
Fralda Pediátrica Descartável tamanho média, com gel,
tripla proteção, de formato anatômico de cintura
ajustável, dotada de recortes nas pernas, com ajuste
perfeito e livre de vazamentos, camada interna e
externa perfeitamente sobreposta, com bordas unidas
entre si, fixando a camada intermediaria, evitando seu
deslocamento durante o uso. sistema de blockgel com
canais ativos e ph balanceado, que permita a
distribuição rápida da urina, mantendo a pele da
criança seca e livre de assaduras; com filme de
polietileno,
polpa
de
celulose,
polímero
superabsorvente, não tecido de polipropile no, não
tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, aloe
vera, vitamina e, adesivo termoplástico, fios de
elástico, fitas adesivas; devera ser dotada de faixa
multi-ajustavel de 2 tiras adesivas abre-fecha,
devidamente impregnada de substancia aderente
antialérgica, possuindo nas extremidades pequena
dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio; componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele. Data de
fabricação e prazo de validade impressa na
embalagem.
Fralda Pediátrica descartável tamanho grande, com
gel, tripla proteção, de formato anatômico de cintura
ajustável, dotada de recortes nas pernas, com ajuste

PCT

CONFORT

200

R$ 9,92

R$ 1.984,00

PCT

BABY CHIC

200

R$ 2,44

R$ 488,00

PCT

BABY CHIC

200

R$ 2,44

R$ 488,00

PCT

BABY CHIC

200

R$ 2,44

R$ 488,00
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7

perfeito e livre de vazamentos, camada interna e
externa perfeitamente sobreposta, com bordas unidas
entre si, fixando a camada intermediaria, evitando seu
deslocamento durante o uso. sistema de blockgel com
canais ativos e ph balanceado, que permita a
distribuição rápida da urina, mantendo a pele da
crianca seca e livre de assaduras; com filme de
polietileno,
polpa
de
celulose,
polímero
superabsorvente, não tecido de polipropile no, não
tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, aloe
vera, vitamina e, adesivo termoplástico, fios de
elástico, fitas adesivas; devera ser dotada de faixa
multi-ajustavel de 2 tiras adesivas abre-fecha,
devidamente impregnada de substancia aderente
antialérgica, possuindo nas extremidades pequena
dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio; componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele. Data de
fabricação e prazo de validade impressa na
embalagem. Embalagem com no Mínimo 08 (oito)
unidades.
Fralda Pediátrica Descartável tamanho extragrande,
com gel, tripla proteção, de formato anatômico de
cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, com
ajuste perfeito e livre de vazamentos, camada interna
e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediaria,
evitando seu deslocamento durante o uso. sistema de
blockgel com canais ativos e ph balanceado, que
permita a distribuição rápida da urina, mantendo a
pele da criança seca e livre de assaduras; com filme de
polietileno,
polpa
de
celulose,
polímero
superabsorvente, não tecido de polipropile no, não
tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, aloe
vera, vitamina e, adesivo termoplástico, fios de
elástico, fitas adesivas; devera ser dotada de faixa
multi-ajustavel de 2 tiras adesivas abre-fecha,
devidamente impregnada de substancia aderente
antialérgica, possuindo nas extremidades pequena
dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio; componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele. Data de
fabricação e prazo de validade impressa na
embalagem. Embalagem com no Mínimo 08 (oito)
unidades.
VALOR TOTAL

PCT

BABY CHIC

200

R$ 2,43

R$ 486,00

R$ 7.900,00

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019
O Município de Iramaia - Bahia, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666/93, tona Público, para todos os efeitos legais, os
preços registrados através da ata de registro de preço nº 13/2019, considerando o resultado do pregão presencial para
registro de preços nº 09/2019, consoante segue:
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisições de material de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e correlatos,
destinados ao atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores do município de Iramaia - BA, tudo
conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos, bem como
proposta vencedora do LOTE 05.
DETENTOR DA ATA: J S ROSA E CIA LTDA - EPP, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº
16.347.270/0001-03, com sede na Rua Doutor Bertino Passos, nº 123, Centro, no Município de Amargosa - BA.
DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2019
VIGÊNCIA: 31 de maio de 2020.
PREÇOS REGISTRADOS, são os seguintes preços registrados:
LOTE 05
ITEM

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

UND

MARCA

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Alvejante clorado em pó a base de cloro orgânico. Balde 20
Kg. Embalagem contendo indicações de uso, composição,
validade, data de fabricação e lote. O PRODUTO DEVERÁ
ESTAR REGISTRADO NA ANVISA e a empresa vencedora
deverá apresentar as fichas técnicas do produto.

UN

JVC

30

R$ 237,00

R$ 7.110,00

UN

JVC

30

R$ 120,00

R$ 3.600,00

UN

JVC

70

R$ 26,28

R$ 1.839,60

PAR

PEGA
FORTE

50

R$ 45,00

R$ 2.250,00

2

3

4

Amaciante para roupa. Amaciante para uso em roupas
hospitalares. Composto de cloreto de dialquil dimetilamônio,
acidulante, coadjuvantes, preservantes, perfume, corante e
água que atue com 6,0 ml/kg de roupa. Com aspecto liquido
viscoso e PH (PURO) entre 3,0 A 3,6. Apresentado em
embalagem plástica resistente de 5 litros. Devendo estar
rotulada com a indicação do produto, prazo de validade e
numero do lote. Embalagem de 20lt .
Amaciante para roupa. Amaciante para uso em roupas
hospitalares. Composto de cloreto de dialquil dimetilamônio,
acidulante, coadjuvantes, preservantes, perfume, corante e
água que atue com 6,0 ml/kg de roupa. Com aspecto liquido
viscoso e PH (PURO) entre 3,0 A 3,6. Apresentado em
embalagem plástica resistente de 5 litros. Devendo estar
rotulada com a indicação do produto, prazo de validade e
numero do lote. Embalagem de 5lt .
Botas brancas de limpeza hospitalar em material resistente,
tamanhos diversos
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5

Desincrustante detergente Neutro a base de enzimas
Composição: Surfactante Não Iônico; Dispersante;
Estabilizante; Álcool Isopropílico; Inibidor de Espuma;
Corante; Essência e Água destilada. Embalagem contendo
indicações de uso, composição, validade, data de fabricação e
lote. Embalagem de 5lt. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR
REGISTRADO NA ANVISA e a empresa vencedora deverá
apresentar as fichas técnicas do produto

UN

RIO
QUIMICA

30

R$ 150,00

R$ 4.500,00

6

Desinfetante Hospitalar – Limpador e desinfetante à base de
quaternário de amônio. Eficácia contra as seguintes bactérias:
Salmonella
choleraesuis,
Staphylococcus
aureus
e
Pseudomonas aeruginosa. Destinado à desinfecção e limpeza
de superfícies fixas e artigos não-críticos, como pisos, paredes
e superfícies duras e não-porosas como azulejos, cerâmicas,
metais, porcelanatos, etc., em hospitais, enfermarias, clínicas,
consultórios médicos e dentários. Galão de 5 litros, princípio
Ativo: quaternário de amônio de 4ª Geração Teor de ativos:
Mínimo de 848 ppm (produto diluído) Fragrância:
Pinho.Embalagem contendo indicações de uso, composição,
validade, data de fabricação e lote

UN

JVC

700

R$ 51,00

R$ 35.700,00

LT

JVC

100

R$ 23,00

R$ 2.300,00

UN

INDEBA

30

R$ 150,00

R$ 4.500,00

UN

JVC

150

R$ 36,00

R$ 5.400,00

7

8

9

Detergente desincrostante enzimático, líquido, com ph
neutro, atóxico, não irritante para a pele e mucosas em
solução diluída não corrosivo e biodegradável, com 05
(enzimas) protease, amilase, lípase, peptidase e celulase.
Deve possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e
ultrassônicas, não espumante. Produto diluído a proporção
máxima de 2 ml por litro/água. Apresentação: embalado em
frascos no mínimo 4 litros, em embalagem resistente,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de
validade e número de registro no Ministério da Saúde. O
fabricante deve declarar as concentrações enzimáticas, modo
de preparo da solução de uso, prazo de validade desta
solução e tempo de imersão dos objetos. De trabalho. O prazo
de validade mínimo do detergente antes da diluição deve ser
de 12 meses a partir da data de entrega.
Detergente em pó concentrado-para pré-lavagem e lavagem
de qualquer tipo de tecido a frio ou até 60ºc. Espuma e
alcalinidade balanceada para um menor consumo de água nos
enxágues finais. Excelentes branqueadores ópticos contidos
em sua formulação que proporcionam um branco imediato
nos tecidos. Em hotéis, motéis, hospitais, lavanderias
comerciais e indústrias alimentícias. Pré-lavagem de 3 à 5g/Kg
de roupa seca, lavagem de 2 à 4g/Kg de roupa seca. Saco 20
Kg.
Detergente líquido neutro, super concentrado, limpador
geral, sem perfume, com tensoativo biodegradável, para
lavagem manual de louças, para remoção de gorduras e óleos.
Diluição para imersão de louças e utensílios: de 1 a 2 litros em
100 litros de água. Diluição para aplicação em louças e
utensílios: de 5 litros em 100 litros de água p/ limpeza leve e
de 10 litros em 100 Litros de água p/ limpeza pesada.
Princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Com ph
(solução 1%) de 6,5 a 7,5. Acondicionado em galão de no
máximo 5 litros e em caixas de papelão que suporte
empilhamento. Com registro no ministério da saúde, ficha de
segurança técnica e ficha técnica. A empresa deverá fornecer,
em regime de comodato, o dosador e cesto para bombona de
5 litros com trava, necessários para uso adequado do
produto.
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Glutaraldeído, apresentação solução a 2%, indicador com pó
ativador para 14 dias, galão 5 litros.

UN

RIO
QUIMICA

24

R$ 230,00

R$ 5.520,00

11

HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1%, apresentação
aquosa límpida, cor levemente amarelo-esverdeado, odor
caract de cloro, acondic em frasco plástico de polietileno de
alta densidade, opaco, hermeticamente fechado, contendo 5
litros, prazo de val. De 6 meses. Conter no rótulo. Data fab,
val, lote, instruções, concentração e precauções de uso,
validade após diluição, nº no Reg do M.S. apresentar B.P.F. e
controle (port 327 de 30/07/97) laudo análise química. E
microbiológica., ficha téc do produto e de informações de
segurança de produtos químicos. Apresentação: FRASCO DE 5
LITRO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR REGISTRADO NA ANVISA e
a empresa vencedora deverá apresentar as fichas técnicas do
produto.

UN

ZILAR

200

R$ 15,00

R$ 3.000,00

12

HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 2%, apresentação
aquosa límpida, cor levemente amarelo-esverdeado, odor
caract de cloro, acondic em frasco plástico de polietileno de
alta densidade, opaco, hermeticamente fechado, contendo 5
litro, prazo de val. De 6 meses. Conter no rótulo. Data fab, val,
lote, instruções, concentração e precauções de uso, validade
após diluição, nº no Reg do M.S. apresentar B.P.F. e controle
(port 327 de 30/07/97) laudo análise química. E
microbiológica., ficha téc do produto e de informações de
segurança de produtos químicos. Apresentação: FRASCO DE 5
LITRO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR REGISTRADO NA ANVISA e
a empresa vencedora deverá apresentar as fichas técnicas do
produto.

UN

JVC

100

R$ 27,00

R$ 2.700,00

13

Neutralizador de resíduos. Alcalinos e alvejantes químicos
para uso em roupas hospitalares, com capacidade de eliminar
manchas, reduzir os resíduos de cloro e de alcalinidade e
aspereza das roupas. Composto de metabissulfito de sódio e
água. Com características, físico químicas de aspecto liquido
transparente, densidade (25º c) entre 1,27 a 1,30 g/ml e PH
(PURO) entre 3,5 a 5,0 e com dosagem indicada de 1 a 3 ml
por quilo de roupa seca. Apresentado em embalagem plástica
resistente de 25 litros. Devendo estar rotulada com a
indicação do produto, prazo de validade e numero do lote.
Clax 6BL1 CID, Bobona 25 lt.

UN

JVC

24

R$ 170,00

R$ 4.080,00

14

Óculos em material acrílico para limpeza hospitalar

UN

WESTEN

50

R$ 15,00

R$ 750,00

15

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor
BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas,
virgens ou recicladas, não transparentes, conforme
especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com
dimensões planas de 75 cm de largura e 105 cm de altura e
volume de 100 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda
contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma
perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo
durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura
das unidades sem provocar danos ao saco, constando em
cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de
substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve
Ser posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando
uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR
9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de
resistência á queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao
impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR
13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191
(verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm.
Acondicionado em embalagem de 100 und. Cada pacote.

UN

POLITEX

100

R$ 38,00

R$ 3.800,00
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16

Saco plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor
BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas,
virgens ou recicladas, não transparentes, conforme
especificações contidas nas normas da ABNT NBR9191, com
dimensões planas de 63 cm de largura e 80 cm de altura e
volume de 50 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda
contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma
perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo
durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura
das unidades sem provocar danos ao saco, constando em
cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de
substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve
ser posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando
uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR
9191). Estar em conformidade com as NBR 9195(teste de
resistência à queda livre), ASTM 1709(teste de resistência ao
impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR
13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191
(verificação de estanqueidade). Densidade: 0,12 mm,
acondicionado em embalagem de 100 und cada pacote.

UN

POLITEX

50

R$ 19,00

VALOR TOTAL

R$ 950,00

R$ 87.999,60

Iramaia - BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2019

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de IRAMAIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições:
Reconhece e RATIFICA a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO no presente
processo, em consonância com o parecer formulado pela Assessoria Jurídica, nos
termos do disposto no Art. 24, incisos II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores para a prestação de serviço na manutenção e reparação do aparelho Raio
X – turbo VMI 500mA do Hospital Municipal, conforme especificações estabelecidas na
proposta

apresentada

em

anexo.,

HOMOLOGANDO

o

procedimento

e

ADJUDICANDO a empresa Antonio Carlos Bezerra da Silva, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.152.969/0001-80, com sede na Rua Professor
Pinto de Aguiar, 2475, Boca do Rio no Município de Salvador - Bahia, no valor global
de R$ 8.500,00 (oito mil quinhentos reais).

Notifique-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
dispensa de licitação no presente processo, em consonância com o despacho
formulado pela Comissão Permanente de Licitação, visto manifestação no parecer
jurídico, HOMOLOGANDO o procedimento e, em consequência, ADJUDICANDO em
favor da Sra. Marta Aparecida Souza Silva, inscrito no CPF de nº 555.140.225-87,
doravante denominada LOCADORA, a Locação de imóvel situado na Rua Ruy
Barbosa, Centro, neste Município, destinada ao alojamento da Policia Militar, atuante
neste Município, pelo período de 07 (sete) meses, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) mensais.
Notifique-se o Sra. Marta Aparecida Souza Silva, para assinatura do contrato. Publiquese.

Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2019.

ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS
Prefeito Municipal
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
inexigibilidade de licitação no presente processo, em consonância com o despacho
formulado pela Comissão Permanente de Licitação, visto manifestação no parecer
jurídico, HOMOLOGANDO o procedimento e, em conseqüência, fica determinada a
celebração de contrato com a empresa Conasp Contabilidade e Assessoria
Publica

LTDA,

pessoa

jurídica

de

direito

privado,

inscrita

no

CNPJ

nº

09.134.416/0001-77, com sede na Avenida Brasília, nº 1603, Centro, Maracás Bahia, para a prestação de serviços na regularização das Unidades Escolares e a
Secretaria Municipal de Educação, acerca do cumprimento das obrigações fiscais
tributarias a unidade executora caixa escolar e da secretaria de educação, conforme
condições e preços apresentados na proposta, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil
novecentos reais).
Notifique-se a empresa para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2019.

ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS
Prefeito Municipal
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2019

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
inexigibilidade de licitação no presente processo, em consonância com o despacho
formulado pela Comissão Permanente de Licitação, visto manifestação no parecer
jurídico, HOMOLOGANDO o procedimento e, em conseqüência, fica determinada a
celebração de contrato com a empresa Instituto Luciana dos Santos Brandão Itiruçu
- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.660.335-91, com sede
na Rua Jovino Gomes, S/N, Centro, Itiruçu - Bahia, neste ato representada pela Sra.
Luciana dos Santos Brandão, inscrita no CPF nº 925.160.335-91, para a prestação de
serviços de Consultoria e Assessoria Educacional para realização do Programa de
Formação Continuada para profissionais da Rede Municipal de Ensino e construção do
currículo objetivando cumprir as determinações legais vigentes da área educacional e
manter seu quadro funcional devidamente qualificado e atualizado, com a temática: A
construção e implementação do currículo alinhado à BNCC, deste município, conforme
condições e preços apresentados na proposta,

no valor global de R$ 18.500,00

(dezoito mil e quinhentos reais).
Notifique-se a empresa para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2019.

ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS
Prefeito Municipal
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA– ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
inexigibilidade de licitação no presente processo, em consonância com o despacho
formulado pela Comissão Permanente de Licitação, visto manifestação no parecer
jurídico, HOMOLOGANDO o procedimento e, em consequência, fica determinada a
celebração de contrato com a empresa ME Leva Produções Artísticas Ltda, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.300.794/0001-58, com sede na Rua
Barão do Rio Branco, 104B, Centro, Maracás - Bahia, para a prestação de serviços na
intermediação de Show Artístico do Cantor Lázaro Jacarine a ser realizado nos
Festejos Juninos 2019, no Distrito de Novo Acre, zona rural deste Município de Iramaia
– BA, conforme condições e preços apresentados na proposta, no valor global de R$
7.000,00 (sete mil reais).
Notifique-se a empresa para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2019.

ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS
Prefeito Municipal
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2019

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRAMAIA– ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições:
Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 26 da lei 8.666/93, a situação de
inexigibilidade de licitação no presente processo, em consonância com o despacho
formulado pela Comissão Permanente de Licitação, visto manifestação no parecer
jurídico, HOMOLOGANDO o procedimento e, em consequência, fica determinada a
celebração de contrato com a empresa Triagem Organização de Festas EIRELI - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.794.835/0001-54, com sede
na Rua Francisco Clovis, Loteamento Morada Bela, S/N, Centro, Maracás - Bahia, para
a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na intermediação
de Shows Artísticos a serem realizados nos Festejos Juninos 2019, na sede e zona
rural deste Município de Iramaia – BA, conforme condições e preços apresentados na
proposta, no valor global de R$ 29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais).
Notifique-se a empresa para assinatura do contrato. Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2019.

ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS
Prefeito Municipal
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TERMO DE PRORROGAÇÃO
Extrato do Oitavo Termo de Prorrogação do Contrato de Nº 050/2015
Concorrência Pública de nº 01/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO IRAMAIA – ESTADO DA BAHIA
CONTRATADO: CONCRETOMIXX BRASIL EIRELI, CNPJ nº 07.490.867/0001-11
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do contrato nº 050/2015, decorrente da
Concorrência Pública de Nº 01/2015, e que tem por objeto a Construção de uma Escola de 12
salas de aula (projeto Espaço Educativo 12 salas), na Sede do Município de Iramaia.
Prazo/Vigência: 01 de julho de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/1993.
VALOR GLOBAL: R$ 3.485.317,78 (três milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e
cento e dezessete reais e setenta e oito centavos), mantido para todos os efeitos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 0711 – Fundo Municipal de Educação
Projeto Atividade: 1.002 – Construção e Ampliação de Unidades Escolares
Código: 44905100 – Obras e Instalações
Fonte: 15

Iramaia - BA, 18 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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RESUMO DE CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019
O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, publica o presente resumo de contratos para
a devida produção de direito;

CONTRATO Nº

CONTRATADO (A)

56/2019

Antonio Carlos Bezerra da
Silva - ME

57/2019

Marta Aparecida Souza Silva

58/2019

Conasp Contabilidade e
Assessoria Publica Ltda

59/2019

Luciana dos Santos Brandão
Itiruçu - ME

CNPJ/CPF

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviço na manutenção e reparação do aparelho Raio X –
17.152.969/0001-80
turbo VMI 500mA do Hospital Municipal, conforme condições
e preços apresentados na proposta.
Locação de imóvel situado na Rua Ruy Barbosa, Centro, neste
Município, destinada ao alojamento da Policia Militar, atuante
555.140.225-87
neste Município.
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços técnicos na regularização das unidades escolares e a
secretaria municipal de educação, acerca do cumprimento das
09.134.416/0001-77
obrigações fiscais tributarias a unidade executora caixa
escolar e da secretaria de educação, conforme condições e
preços apresentados na proposta.
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Consultoria e Assessoria Educacional para
realização do Programa de Formação Continuada para
profissionais da Rede Municipal de Ensino e construção do
currículo objetivando cumprir as determinações legais
22.660.811/0001-51
vigentes da área educacional e manter seu quadro funcional
devidamente qualificado e atualizado, com a temática: A
construção e implementação do currículo alinhado à BNCC,
deste município, conforme condições e preços apresentados
em proposta, a qual faz parte integrante deste contrato.

MODALIDADE
DE LICITAÇÃO

PERÍODO

VALOR

DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Nº 21/2019

03/06/2019
A
31/07/2019

R$ 8.500,00
GLOBAL
ESTIMADO

DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Nº 22/2019

03/06/2019
A
31/12/2019

R$ 500,00
MENSAL

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
Nº 02/2019

05/06/2019
A
30/06/2019

R$ 9.800,00
GLOBAL
ESTIMADO

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÂO
Nº 03/2019

11/06/2019
A
31/12/2019

R$ 18.500,00
GLOBAL
ESTIMADO
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60/2019

61/2019

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços na intermediação de Show Artístico do Cantor Lázaro
ME Leva Produções Artísticas
07.300.794/0001-58 Jacarine a ser realizado nos Festejos Juninos 2019, no Distrito
Ltda
de Novo Acre, zona rural deste Município de Iramaia – BA,
conforme condições e preços apresentados na proposta.
Contratação de empresa especializada para Prestação de
serviços na intermediação de Shows Artísticos a serem
Triagem Organização de
26.794.835/0001-54 realizados nos Festejos Juninos 2019, na sede e zona rural
Festas Eireli
deste Município de Iramaia – BA, conforme condições e
preços apresentados na proposta.

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÂO
Nº 04/2019

18/06/2019
A
31/07/2019

R$ 7.000,00
GLOBAL
ESTIMADO

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÂO
Nº 05/2019

19/06/2019
A
31/07/2019

R$ 29.500,00
GLOBAL
ESTIMADO

Iramaia – BA, 01 de julho de 2019

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: S2SCUTMTTFM5+H3HD9EANG

Esta edição encontra-se no site: www.iramaia.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
16 de Julho de 2019
58 - Ano - Nº 1577

Iramaia

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 56/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2019

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
56/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
21/2019
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Antonio Carlos Bezerra da Silva – ME, CNPJ de nº 17.152.969/0001-80.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço na manutenção e reparação do
aparelho Raio X – turbo VMI 500mA do Hospital Municipal, conforme condições e preços apresentados
na proposta.
VALOR GLOBAL:
R$ 8.500,00 (oito mil quinhentos reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de julho de 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
Fundo Municipal de Saúde

UNID. ORÇ. PROJ./ATIVID.
08.10
2.037

ELEMENTO
3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 57/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2019

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
57/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
22/2019
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Marta Aparecida Souza Silva, CPF de nº 555.140.225-87.
OBJETO:
Locação de imóvel situado na Rua Ruy Barbosa, Centro, neste Município, destinada ao alojamento da
Policia Militar, atuante neste Município.
VALOR MENSAL:
R$ 500,00 (quinhentos reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de dezembro de 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
Secretaria Municipal de Governo

UNID. ORÇ. PROJ./ATIVID.
02.02
2.004

ELEMENTO
3.3.90.36.00

Iramaia – BA, 03 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 58/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
58/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
02/2019
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Conasp Contabilidade e Assessoria Publica Ltda, CNPJ de nº 09.134.416/0001-77.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na regularização das
unidades escolares e a secretaria municipal de educação, acerca do cumprimento das obrigações
fiscais tributarias a unidade executora caixa escolar e da secretaria de educação, conforme condições e
preços apresentados na proposta.
VALOR GLOBAL:
R$ 9.800,00 (nove mil oitocentos reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
30 de junho de 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
Secretaria Municipal de Educação

UNID. ORÇ. PROJ./ATIVID.
07.11
2.031

ELEMENTO
3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 05 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 59/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2019

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
59/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
03/2019
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Luciana dos Santos Brandão Itiruçu - ME, CNPJ de nº 22.660.811/0001-51.
OBJETO:
Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Educacional para realização do Programa de
Formação Continuada para profissionais da Rede Municipal de Ensino e construção do currículo
objetivando cumprir as determinações legais vigentes da área educacional e manter seu quadro
funcional devidamente qualificado e atualizado, com a temática: A construção e implementação do
currículo alinhado à BNCC, deste município, conforme condições e preços apresentados em proposta,
a qual faz parte integrante deste contrato.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:
R$ 18.500,00 (dezoito mil reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de dezembro de 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO

UNID. ORÇ.

PROJ./ATIVID.

ELEMENTO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

07.11

2.032

3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 11 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 60/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2019

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
60/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
04/2019
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
ME Leva Produções Artísticas Ltda, CNPJ de nº 07.300.794/0001-58.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na intermediação de Show Artístico
do Cantor Lázaro Jacarine a ser realizado nos Festejos Juninos 2019, no Distrito de Novo Acre, zona
rural deste Município de Iramaia – BA, conforme condições e preços apresentados na proposta e
planilha abaixo:
BANDAS
LÁZARO JACARINE

LOCAL
NOVO ACRE

DATA
24/06/2019

HORÁRIO
01h00min

DURAÇÃO
02h00min

VALOR GLOBAL:
R$ 7.000,00 (sete mil reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de julho de 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO

UNID. ORÇ.

PROJ./ATIVID.

ELEMENTO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

07.07

2.026

3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 18 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: S2SCUTMTTFM5+H3HD9EANG

Esta edição encontra-se no site: www.iramaia.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
16 de Julho de 2019
63 - Ano - Nº 1577

Iramaia

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 61/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2019

O Prefeito do Município de Iramaia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, publica o presente extrato de contrato para a devida produção de direito;
CONTRATO Nº:
61/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
05/2019
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal Iramaia, Estado da Bahia
CONTRATADO:
Triagem Organização de Festas EIRELI, CNPJ de nº 26.794.835/0001-54.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços na intermediação de Shows
Artísticos a serem realizados nos Festejos Juninos 2019, na sede e zona rural deste Município de
Iramaia – BA, conforme condições e preços apresentados na proposta e planilha abaixo:
BANDAS
BOTECO DE LUXO
NIVALDO MARQUES
CACETEIROS DO FORRÓ
D’AWILLA DA BAHIA
BYSMARKE VAQUEIRO
NABITOLA
BRILHO MUSICAL
KLEYTO E KLEMENTE
BYSMARKE VAQUEIRO

LOCAL
NOVO ACRE
NOVO ACRE
NOVO ACRE
NOVO ACRE
NOVO ACRE
NOVO ACRE
NOVO ACRE
ILHA GRANDE
SEDE - BAIRRO VILA MARIANA

DATA
23/06/2019
23/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
29/06/2019
29/06/2019

HORÁRIO
21h00min
23h00min
03h00min
18h00min
20h00min
22h00min
00h00min
22h00min
22h00min

DURAÇÃO
02h00min
02h00min
02h00min
02h00min
02h00min
02h00min
02h00min
02h00min
02h00min

VALOR GLOBAL:
R$ 29.500,00 (oito mil reais).
VIGÊNCIA/ATÉ:
31 de julho de 2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

UNID. ORÇ.
07.07

PROJ./ATIVID.
2.026

ELEMENTO
3.3.90.39.00

Iramaia – BA, 19 de junho de 2019.

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal
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