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Atas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2022.

O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, 94, Centro, Varzedo-Ba, CEP 44.565-000. doravante denominado MUNICÍPIO, neste
ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, brasileiro, casado, com
endereço residencial sito à Rua Av. Vereador Manoel Francisco, s/n – Centro – Varzedo, Estado
da Bahia, CEP 44.565-000, portador da cédula de identidade nº 06.525.578-05-SSP/BA
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 640.585.815-49, e a empresa MERCADO IRMÃOS SENA COMERCIO
VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, estabelecida na Rua Eujacio da Silva
Almeida, n°122, Sol Posto, Varzedo-Ba, CEP 44.565-000, CNPJ n° 37.830.666/0001-87,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr Caio
Sena Santos, portador da carteira de identidade RG n° 21077877-60, inscrito no CPF sob o n°
864.563.235-76, , nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº
9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 050/2022, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do Município de
Varzedo nos termos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 2022, conforme
especificações do Termo de Referência Anexo I deste Edital., conforme a seguir:
LOTE I HORTIFRUTIGRANJEIROS
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
ABACAXI,
de
primeira,
graúdo,
apresentando grau de maturação talque lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
ABÓBORA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal quelhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência
desujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a legislação vigente.
AIPIM, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a legislação vigente.
ALFACE, tipo crespa, de primeira,
apresentando grau de maturaçãotal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.

UND.

MARCA

CATMAT

QUANT

464375

2000

471861

4000

463795

6000

463845

500

IN NATURA
UND

VALOR R$
UNIT.

VALOR R$
TOTAL

R$ 4,30
R$ 8.600,00

IN NATURA
KG

R$ 2,60

R$ 10.400,00

R$ 3,30

R$ 19.800,00

R$ 2,57

R$ 1.285,00

IN NATURA
KG

IN NATURA
PÉ
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ALHO, in natura, graúdo do tipo comum, de
primeira, cabeça inteirae sem réstias.
KG
Embalagem com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido.
Com ausência desujidades, parasitos e
larvas,de acordo com a legislação vigente.
AMENDOIM, de primeira, com casca, para
cozimento, maduro, seco, apresentando
KG
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos
e larvas, de acordo com a legislação vigente.
BANANA,
da
prata,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe
KG
permita suportar a manipulação, transporte e
a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
BANANA,
da
terra,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, transporte e KG
a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a legislação vigente.
BATATA,
inglesa,
de
primeira,
apresentando grau de maturação talque lhe
permita suportar amanipulação, o transporte KG
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
BATATA, doce, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a KG
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, deacordo com a
legislação vigente.
BETERRABA, de primeira, apresentando
grau de maturação talque lhe permita
KG
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
legislação vigente.
CEBOLA,
branca,
de
primeira,
apresentando grau de maturação talque lhe
permita suportar a manipulação, o transporte KG
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
CEBOLA, roxa, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a KG
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
legislação vigente.
CEBOLINHA,
verde,
de
primeira,
apresentando grau de maturaçãotal que lhe MOL
permita suportar a manipulação, o transporte HO
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.

GARLIC
463938

300

464535

400

464381

8000

464377

4000

468302

3000

463753

2000

463767

800

463781

3000

463780

1000

463784

4000

R$ 24,46

R$ 7.338,00

R$ 10,96

R$ 4.384,00

R$ 3,67

R$ 29.360,00

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA
R$ 3,90

R$ 15.600,00

R$ 6,00

R$ 18.000,00

R$ 3,53

R$ 7.060,00

R$ 3,32

R$ 2.656,00

R$ 4,13

R$ 12.390,00

R$ 4,21

R$ 4.210,00

R$ 2,50

R$ 10.000,00

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

CENOURA, de primeira, apresentando
grau de maturação tal quelhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para
o
consumo.
Com
ausência
desujidades, parasitos e larvas,v
CHUCHU, de primeira, apresentando grau
dematuração tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
emcondições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a legislação vigente.
COCO, seco, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
legislação vigente.
COENTRO, de primeira, apresentando
grau de evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
COUVE, tipo manteiga, de primeira,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria. Com
ausênciade sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a legislação vigente.
GOIABA, tipo vermelha, de primeira,
tamanho médio, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a legislação vigente.
LARANJA, tipo pêra, de primeira,
apresentando grau de maturaçãotal que lhe
permita suportar amanipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
LARANJA, tipo pokan, de primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a legislação vigente.
LIMÃO, tipo taiti, de primeira, apresentando
grau de maturação talque lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
legislação vigente.
MAÇÃ, tipo fuji, nacional, categoria 1,
nacional, com peso médio entre 100 e 120g,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
legislação vigente.

IN NATURA
KG

463775

3000

463778

3000

464446

3000

463827

4000

463831

500

464392

1500

464393

800

481037

200

464398

1500

464401

3000

IN NATURA
KG

R$ 9,83

R$ 29.490,00

R$ 3,01

R$ 9.030,00

R$ 4,38

R$ 13.140,00

R$ 1,91

R$ 7.640,00

IN NATURA
UND

IN NATURA
MOL
HO

IN NATURA
MOL
HO

R$ 3,00

R$ 1.500,00

R$ 7,18

R$ 10.770,00

R$ 25,00

R$ 20.000,00

R$ 25,00

R$ 5.000,00

R$ 3,99

R$ 5.985,00

IN NATURA
KG

IN NATURA
CEN
TO

IN NATURA
CEN
TO

IN NATURA
KG

REGINA
R$ 19.110,00
KG

R$ 6,37
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

MAMÃO,
tipo
havaí,
de
primeira,
apresentando grau de maturaçãotal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
MANGA, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a legislação vigente.
MARACUJÁ,
amarelo,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a legislação vigente.
MELANCIA, de primeira, tamanho médio,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
MELÃO, amarelo, de primeira, tamanho
médio, apresentando graude maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a legislação vigente.
MILHO, tipo verde, em espiga, graúdo,
apresentando grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria. Com
ausênciade sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a legislação vigente.
PEPINO, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhepermita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades,parasitos e
larvas, de acordo com a legislação vigente.
PIMENTÃO, tipo verde, de primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a legislação vigente.
QUIABO, de primeira, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a legislação vigente.
REPOLHO, tipo branco, de primeira,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a legislação vigente.

IN NATURA
KG

R$ 3,17

R$ 3.170,00

R$ 3,63

R$ 10.890,00

R$ 4,67

R$ 4.670,00

R$ 2,24

R$ 11.200,00

464350

1000

464406

3000

464414

1000

464418

5000

464422

1000

463797

1600

R$ 1,04

R$ 1.664,00

463810

300

R$ 3,10

R$ 930,00

463812

1500

R$ 4,76

R$ 7.140,00

463792

1000

R$ 5,07

R$ 5.070,00

467414

800

IN NATURA
KG

IN NATURA
KG

IN NATURA
KG

IN NATURA
KG

R$ 5,10

IN NATURA
UND

IN NATURA
KG

IN NATURA
KG

IN NATURA
KG

IN NATURA
KG

R$ 5,29

R$ 5.100,00

R$ 4.232,00
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36

37

REPOLHO, tipo roxo, de primeira,
apresentando grau de maturaçãotal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.
TOMATE, tipo italiano/ caqui/holandês/
débora/longa
vida/sweet
grape,
de
primeira, apresentando grau de maturação
devez a maduro e que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
legislação vigente.
UVA,
tipo
verde,
de
primeira,
apresentando grau de maturação talque lhe
permita suportar amanipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com
a legislação vigente.

IN NATURA
KG

463829

800

466592

5000

464365

800

R$ 10,00

R$ 8.000,00

IN NATURA
R$ 39.30000
KG

R$ 7,86

IN NATURA
R$ 11,58
KG

R$ 9.264,00

383.378,00

VALOR TOTAL DO LOTE I R$

LOTE II - CARNES
ITEM

38

39

40

DESCRIÇÃO
CARNE bovina, de primeira, sem osso,
tipo colchão mole. Resfriada em
condições adequadas de conservação (0 a
7°C) e mantida suas características
sensoriais. Em embalagem plástica eà
vácuo, contendo marca do fabricante, prazo
de validade, marcase
carimbos oficiais, de acordo com a
legislaçãovigente.
CARNE bovina, moída, de primeira,
tipo
patinho, isenta de: ossos, cartilagens,
aponeuroses, tendões, coágulos de sangue
e sebo. Resfriada em condições adequadas
de conservação (0 a 7°C) e mantida suas
características sensoriais, sem sal, sem
tempero, sem molho. Em embalagem
plástica e/ou à vácuo de 500g, contend
marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com a
legislação vigente.
CARNE bovina, tipo charque, corte ponta
de agulha. De cor uniforme e característica,
aroma, sabor e textura característica. Em
temperatura ambiente. Contendo marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), marcas e carimbos oficiais, de
acordo com a legislação vigente.
Referência
JS,
Friboi,
Bertin
ou
similar/superior.

UND.

MARCA

CATMAT

QUANT
.

467079

4000

451059

3000

480424

1500

R$ UNIT.

R$ TOTAL

R$ 37,89

R$151.560,00

R$ 24,48

R$ 73.440,00

R$ 39,00

R$ 58.500,00

FRIBOI
KG

FRIBOI
KG

BERTIN
KG

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020
5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0Y5OTI1RDY1QJFEOTI5ND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
7 - Ano XIV - Nº 2749

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

41

42

43

44

45

46

CARNE suína, de primeira, sem osso,
tipo colchão mole. Congelada em
condições adequadas de conservação (-12
KG
°C) e mantida suas características
sensoriais. Em embalagem plástica e à
vácuo, contendo marca do fabricante,
prazo de validade (aceitável com mínimo
de 70% da da sua vida de prateleira),
marcas e carimbos oficiais, de acordo
com
a legislação vigente. Referência
Seara, Aurora, Sadia ou similar/superior.
CREME
VEGETAL,
sem
lactose,
devidamente resfriada. Embalagem de 500g
com identificação do produto, identificação do UND
fabricante, data de fabricação, validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida de prateleira) e de acordo com a
legislação
vigente. Referência Qualy, Becel, Gran
Mestri ou similar/superior.
FÍGADO, bovino. Congelado em condições
adequadas de conservação (-12 °C) e
mantido suas características sensoriais. Em
KG
embalagem plástica e à vácuo, contendo
marca do fabricante, prazo de validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida de prateleira), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com a legislação vigente.
FILÉ DE PEIXE, tipo merluza, sem
espinhas. Congelado em condições
adequadas de conservação (-12 °C)e
mantida suas características sensoriais. Em KG
embalagem plástica e à vácuo, contendo
marca do fabricante, prazo de validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida de prateleira), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com a legislação vigente.
Referência Costa Sul, Vitalmar, Swift ou
similar/superior.
FRANGO,
corte
coxa
e
sobrecoxa. Congelado em
condições adequadas deconservação
KG
(-12
°C) e
mantida
suascaracterísticas
sensoriais.
Em embalagem plástica e à vácuo,
contendo marca do fabricante, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), marcas e
carimbos oficiais, de acordo com a legislação
vigente. Referência Seara, Copacol,
Aurora ou similar/superior.
FRANGO,
corte
de
peito,
moído.
Congelado
em condições adequadas de conservação
KG
(12 °C) e mantida suas características
sensoriais. Em embalagem plástica e à
vácuo, contendo marca do fabricante, prazo
de validade (aceitável com mínimo de 70%
da da sua vida de prateleira), marcas e
carimbos oficiais, de acordo com a
legislação vigente. Referência Copacol, Lar,
Swift ousimilar/superior.

SEARA

465394

400

463706

50

447487

400

448897

400

479982

6000

447595

3000

R$ 30,00

R$ 12.000,00

R$ 11,44

R$ 572,00

BECEL

FRIBOI
R$ 8.132,00

COSTA
SUL

AVIGRA
N

R$ 20,33

R$ 35,85

R$ 14.340,00

R$ 13,36

R$ 80.160,00

R$ 19,32

R$ 57.960,00

AVIGRA
N
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FRANGO, filé de peito sem osso.
Congelado
em condições adequadas de conservação
(12 °C) e mantida suas características
sensoriais. Em embalagem plástica contendo
1kg, e à vácuo, contendo marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), marcas e carimbos oficiais, de
acordo com a legislação vigente. Referência
Seara, Copacol, Aurora
ou
similar/superior.

AVIGRA
N
KG

447595

R$ 19,32

3000

VALOR TOTAL DO LOTE II R$

R$ 57.960,00

514.624,00
LOTE III - PRODUTOS
RESFRIADOS

ITEM

49

50

51

52

DESCRIÇÃO
IOGURTE, a base de leite de vaca e soro de
leitede vaca, com polpa de fruta sabores
(morango,coco, pessego, frutas e ameixa).
Embalagemcom mínimo de 100g
(mamucha ou chupetinhaou MMC), com
identificação do produto,identificação do
fabricante, data de fabricação, validade
(aceitável com mínimo de 70% da dasua
vida de prateleira) e de acordo com a
legislação vigente. Referência Jamane,
Vitogurte, Três Gigantes ou similar/superior.
IOGURTE, desnatado, com polpa de fruta
sabores (morango, coco, pessego, frutas e
ameixa). Embalagem com mínimo de 100g
(mamucha ou chupetinha ou MMC ou
garrafinha), com identificação do produto,
identificação do fabricante, data de
fabricação, validade (aceitável com mínimo
de 70% da da sua vida de prateleira) e de
acordo com a legislação vigente. Referência
Itambé, Nestle, Batavoou similar/superior.
IOGURTE, diet (sem açúcar), com polpa de
fruta sabores (morango, coco, pessego,
frutas e ameixa). Embalagem com mínimo
de 100g (mamucha ou chupetinha ou MMC
ou garrafinha), com identificação do produto,
identificação do fabricante, data de
fabricação, validade (aceitável com mínimo
de 70% da da sua vida de prateleira) e de
acordo com a
legislação vigente. Referência Itambé,
Verde Campo, Nestlé ou similar/superior.
IOGURTE, sem lactose a base de leite de
vacae soro de leite de vaca, com polpa de
frutasabores (morango, coco, pêssego,
frutas eameixa). Embalagem com mínimo
de 100g(mamucha
ou
chupetinha ou
MMC ou
garrafinha), com identificação do produto,
identificação do fabricante, data de
fabricação, validade (aceitável com mínimo
de 70% da dasua vida de prateleira) e de
acordo com alegislação vigente. Referência
Itambé, Verde Campo, Nestlé ou
similar/superior.

UND.

MARCA

VALOR R$ VALOR R$
UNIT.
TOTAL

CATMAT

QUANT.

446706

20000

R$
1,00

447138

200

R$
1,71

455696

200

482782

200

VITOGURTE

UND

20.00
0,00

NESTLÉ
UND

340,0
0

NESTLÉ
R$ 1,31
UND

262,0
0

NESTLÉ

UND

R$ 1,85

370,00
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54

MARGARINA, sem sal, 80%
lípidios,devidamente
resfriada. Embalagem de 500gcom
identificação do produto, identificação do
fabricante, data de fabricação,
validade(aceitável com mínimo
de 70% da da sua vidade prateleira) e de
acordo com a legislaçãovigente. Referência
Qualy, Vigor, Delícia ou similar/superior.
OVO, galinha. Tipo grande branco. Em
embalagem plástica,contendo marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável
com mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira),marcas e carimbosoficiais, de
acordo com a legislação vigente.

QUALY
R$ 8,53
UND

446393

700

467577

2000

464521

3500

446636

1000

5.971,00

FABI OVOS
DZ

POLPA, de frutas (sabores: abacaxi,
manga,goiaba, acerola, cacau, cajá,
graviola, umbu,tamarindo e frutas).
Embalagem de 1 Kg.Congelada em
condições adequadas deconservação (-12
55
KG
°C) e
mantida suas
características sensoriais. A preparação do
produto para consumo deverá
obedecerminimamente à
proporção de diluição descritano rótulo,
sendo o produto obtido avaliado por
parâmetros nutricionais e sensoriais, pela
equipe técnica de nutricionistas e Conselho
deAlimentação Escolar. Em embalagem
contendomarca do fabricante, prazo
de
validade(aceitável com
mínimo de 70% da da sua vidade
prateleira), marcas e carimbos oficiais, de
acordo com a legislação vigente.
Referência ,Brasfrut, Pura Polpa, Frunatu´s
ou similar/superior.
QUEIJO,
tipo
mussarela,
devidamente
resfriado. Embalagem à vácuo de 500g, UND
56
fatiados em porções de 15g, com
identificação do produto, data de fatiamento,
identificação do fabricante, data de
fabricação, validade (aceitável com mínimo
de 70% da da sua vida de prateleira) e de
acordo com a legislação vigente. Referência
Veneza, Da vaca, Damare ou similar/superior.
VALOR TOTAL DO LOTE III R$

R$ 6,67

13.340,00

PURA
POLPAS

R$ 9,00
31.500,00

VENEZA
R$ 23,76

23.760,00

95.543,00

LOTE IV – GÊNEROS DIVERSOS
ITEM

57

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO DIET, em pó, sem
açúcar, abase de cacau em pó, acrescido
de complexovitamínico e mineral.
Embalagem de 200g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável
commínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) epeso líquido, e de acordo com
a legislaçãovigente. Referência Gold,
Linea, Lowcucar ou similar/superior.

UND.

MARCA

CATMAT

QUANT.

463556

20

VALOR R$
UNIT.

VALOR R$
TOTAL

NESTLÉ
PCT

R$ 10,62

R$ 212,40
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58

59

60

61

62

63

64

ACHOCOLATADO, em pó, a base de cacau
em
pó, acrescido de complexo vitamínico e
PCT
mineral. Embalagem de 200g, com dados
deidentificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de prateleira)
e peso líquido, e de acordo com a legislação
vigente. Referência Nestle,
Pepsico, Italac ou similar/superior.

NESTLÉ

AÇÚCAR, tipo cristal, sacarose de cana de
açúcar, na cor branca. Embalagem em
polietileno, contendo dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), peso liquido e de acordo com a
legislação vigente. Referência Coruripe,
Petribu, Estrela ou similar/superior.

ADAJA
KG

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, À
BASEDE ASPARTAME.
Embalagem: Frasco com 65 a 100ml.
UND
Embalagem
contendo
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade(aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso liquido e de
acordo com a legislação vigente.Referência
ZeroCal, Gold, Finn ou similar/superior.

463556

3000

R$ 2,49

353155

3000

R$ 4,03

467273

10

R$ 9,00

R$ 7.470,00

R$ 12.090,00

ZERO CAL

R$ 90,00

ZERO CAL
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, À
BASEDE STEVIOSIDEO.
R$ 83,20
Embalagem: Frasco com 65 a 100ml.
UND
407523
10
R$ 8,32
Embalagem
contendo
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida deprateleira), peso liquido e
de acordo com a legislação vigente.
Referência Stevia, Linea, Zero Cal ou
similar/superior.
KIMIMO
AMIDO, de milho, livre de glúten, sem
sabore/ou cheiro, embalagem de 500g,
R$ 2.495,00
UND
459077
500
marca dofabricante, prazo de validade
R$ 4,99
(aceitável commínimo de 70% da da sua
vida de prateleira),peso líquido, e de acordo
com a legislação vigente. Referência
Maizena, Yoki, Sinhá ou
similar/superior.
PRAJA
ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem em
polietileno, contendo dados de
R$ 2.940,00
identificação doproduto, marca do
KG
472895
700
R$ 4,20
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso liquido e
deacordo com a legislação vigente.
Referência Camil, Tio João, Urbano ou
similar/superior.
PRAJA
ARROZ, parbolizado, tipo 1. Embalagem
em polietileno, contendo dados de
R$
12.600,00
identificação doproduto, marca
do
fabricante,
data
de458908
fabricação, prazo
commínimo de 70% da da sua vida de prateleira),p
KG
3000 de validade(aceitável
R$ 4,20
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65

66

67

68

69

70

71

Azeite
Ingredientes
Adicionais:
Com
Especiarias , Espécie Vegetal: De Oliva ,
Teor Da Acidez: Extravirgem - Menor Que
0,8% , Tipo: Puro. 250 ML

UND

BEIJÚ de coco, branco, doce, de primeira.
Embalagem com 400g, com dados de
identificação do produto, identificação do
PCT
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso líquido e
de acordo com a
legislação vigente.( CONSIDERAR
O
DESCRITO
AQUI
POIS
NÃO
ENCONTRAMOS
CATMAT
PARA
OBEJTO
NO
COMPRASNET)
BISCOITO, tipo doce, de primeira,
amanteigado,
sabor
chocolate.
Embalagem dupla com no mínimo 350g,
PCT
contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade (aceitável com mínimo de
70% da da sua vida de prateleira), peso
líquido e de acordo com a legislação
vigente.Referência Fortaleza, Marilan, Mabel
ou similar/superior.
BISCOITO,
tipo
doce,
de
primeira,amanteigado,
sabor coco. Embalagem duplacom no
PCT
mínimo 350g, contendo dados de
identificação do produto, marca do
fabricante,data de fabricação, prazo de
validade (aceitávelcom mínimo de 70% da
da sua vida deprateleira), peso líquido e de
acordo com a legislação vigente.Referência
Fortaleza, Marilan,
Mabel ou similar/superior.

ANDRÉ DO
BEIJU

BISCOITO, tipo doce, de primeira,
amanteigado, sabor leite. Embalagem
dupla com no mínimo 350g, contendo dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso líquido e de
acordo com a
legislação vigente.Referência Fortaleza,
Marilan,Mabel ou similar/superior.
BISCOITO,
tipo
doce,
de
primeira,amanteigado,
sabor nata. Embalagem dupla com no
mínimo 350g, contendo dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade (aceitávelcom mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso líquido e
de acordo com a
legislação vigente.Referência Fortaleza,
Marilan,Mabel ou similar/superior.

FORTALEZ
A

BISCOITO, salgado, de primeira.
Embalagemindividual com mínimo de
24g e seisbiscoitos, contendo dados de
identificação doproduto, marca
do
ou similar/superior.

478822

400

R$ 7,72

467050

2500

R$ 6,84

402544

3000

R$ 5,68

402544

3000

R$ 5,58

456469

3000

R$ 4,63

456469

3000

R$ 4,63

R$ 3.088,00

R$ 17.100,00

FORTALEZ
A

R$ 17.040,00

FORTALEZ
A

PCT

R$ 16.740,00

R$ 13.890,00

FORTALEZ
A
PCT

R$ 13.890,00

MARILAN
PCT
fabricante, data

R$ 45.300,00

456468
10000
R$ 4,53
defabricação, prazo de validade
(aceitável commínimo de 70% da da sua vida de prateleira),p
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72

73

74

75

76

77

78

BISCOITO, tipo água e sal, de primeira.
Embalagem dupla com no mínimo 350g,
contendo dados de identificação do produto,
marca dofabricante, data de fabricação,
prazo devalidade (aceitável com mínimo de
70% da dasua vida de prateleira), peso
líquido e de acordo com a legislação
vigente. Referência Vitarela, Marilan,
Fortaleza ou similar/superior.
BISCOITO, tipo água e sal, sem lactose,
embalagem dupla com no mínimo 350g,
contendo dados de identificação do produto,
marcado fabricante, data de fabricação,
prazo devalidade (aceitável com mínimo de
70% da da sua vida de prateleira), peso
líquido e de acordo com a legislação
vigente. Referência Liane, Fabise, Mosmann
ou similar/superior.
BISCOITO, tipo cream cracker, de
primeira. Embalagem dupla comno mínimo
350g, contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), peso líquido e de acordo com
a
legislação vigente. Referência Vitarela,
Marilan, Fortaleza ou similar/superior.
BISCOITO, tipo cream cracker, sem
lactose,embalagem dupla com no mínimo
350g,contendo dados de identificação do
produto,marca do fabricante, data de
fabricação, prazo devalidade (aceitável com
mínimo de 70% da dasua vida de
prateleira), peso líquido e de acordocom a
legislação vigente. Referência Liane,
Fabise,Mosmann ou similar/superior.
BISCOITO, tipo maisena, de
primeira.
Embalagem dupla com no mínimo 350g,
contendo dados de identificação do produto,
marca dofabricante, data de fabricação,
prazo devalidade (aceitável com mínimo de
70% da dasua vida de prateleira), peso
líquido e de acordo com a legislação
vigente. Referência Vitarela, Marilan,
Fortaleza ou similar/superior.

FORTALEZ
A
PCT

456468

3000

R$ 4,53

456468

100

R$ 4,90

456468

3000

R$ 4,53

456468

100

R$ 3,90

456469

3000

R$ 4,63

456469

100

R$ 3,90

389172

3000

R$ 5,55

R$ 13.590,00

LIANE
PCT

FORTALEZ
A
PCT

R$ 490,00

R$ 13.590,00

ESTRELA
PCT

R$ 390,00

MARILAN
PCT

BISCOITO, tipo maisena, sem
lactose,embalagem dupla com no mínimo
350g,contendo dados de identificação do
PCT
produto,marca dofabricante, data de
fabricação, prazo devalidade (aceitável com
mínimo de 70% da dasua vida de
prateleira), peso líquido e de acordocom a
legislação vigente. Referência Liane,
Fabise,Mosmann ou similar/superior.
BISCOITO, tipo maria, de primeira.
Embalagem
dupla com no mínimo 350g, contendo dados
PCT
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida deprateleira), peso líquido e de
acordo com a legislação vigente. Referência
Vitarela,
Marilan,
Fortaleza
ou
similar/superior.

R$ 13.890,00

LIANAE

R$ 390,00

MARILAN

R$ 16.650,00
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79

80

81

82

83

84

85

tipo
maria,
sem
lactose,embalagem dupla
com 400g,contendo dados deidentificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), peso líquido e de acordo com a
legislação vigente. Referência Liane,
Fabise, Mosmann ou similar/superior.
BISCOITO, tipo polvilho, isento de leite e
glúten, crocante e de textura consistente
produzido a partir do escaldamento da
fécula de mandioca e acrescido de ovos.
Embalagem com 100g, contendo dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso líquido e de
acordo com a legislação vigente. Referência
Nazinha, Leven, Aminha ou similar/superior.
BISCOITO, tipo rosca, sabor chocolate,
de primeira. Embalagem com no mínimo
350g, contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), peso líquido e de
acordo com
a
legislação
vigente.
Referência
Vitarela,
Marilan,
Fortaleza
ou
similar/superior.
BISCOITO, tipo rosca, sabor coco, de
primeira. Embalagem com no mínimo
350g,contendo dados de identificação do
produto,marcado fabricante, data de
fabricação, prazo devalidade (aceitável com
mínimo de 70% da dasua vida de
prateleira), peso líquido e de acordocom a
legislação vigente. Referência Vitarela,
Marilan, Fortaleza ou similar/superior.
BISCOITO, tipo rosca, sabor leite, de
primeira. Embalagem com no mínimo 350g,
contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade (aceitável com mínimo de
70% da da sua vida de prateleira), peso
líquido e de
acordo com a legislação vigente. Referência
Vitarela,
Marilan,
Fortaleza
ou
similar/superior.
CAFÉ, torrado e moído, de primeira, com
selo
ABIC. Embalagem a vácuo de 250g,
contendo data de fabricação e prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), e de acordo com
a
legislação vigente.
Referência
3
corações, Maratá,
Melita ou similar/superior.
CANELA EM PÓ, isenta de sujidades ou
matérias estranhas, livre de umidade,
fungos,bolores e parasitos. Embalagem em
polietilenotransparente contendo um
mínimo de 30g, com dados de identificação
do produto, informações nutricionais, marca
do fabricante, prazo devalidade (aceitável
com mínimo de 70% da dasua vida de
prateleira), e de acordo com alegislação
vigente. Referência Kitano, Maratá, Qualitá
ou similar/superior.

LIANE
PCT

389172

100

R$ 3,99

389181

100

R$ 5,11

460234

3000

R$ 3,99

438696

3000

R$ 4,90

438696

3000

R$ 4,90

463595

500

R$ 7,60

463872

100

R$ 1,82

R$ 399,00

NAZINHA

PCT

R$ 511,00

MARILAN
PCT

R$ 11.970,00

MARILAN
PCT

R$ 14.700,00

MARILAN
PCT

MARATÁ
PCT

R$ 14.700,00

R$ 3.800,00

MARATÁ
PCT

R$ 182,00
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COLORÍFICO, alimentício, a base de
urucum. Embalagem de 80g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) e peso liquido, e de
acordo com a legislação vigente.
Referência Kitano, Maratá, Qualitá ou
similar/superior.
CRAVO, isenta de sujidades ou matérias
estranhas, livre de umidade, fungos,
bolores eparasitos.
Embalagem
em
polietileno
transparente contendo um mínimo de 100g,
com dados de identificação do produto,
informações nutricionais, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), e de acordo com a legislação
vigente. Referência Kitano, Maratá,
Qualitá ou similar/superior.

KITANO
PCT

463937

700

R$ 0,70

480295

100

R$ 2,34

462831

800

R$ 5,34

60712

50

R$ 9,71

459670

1200

R$ 3,13

433827

100

R$ 7,43

470688

500

R$ 2,57

R$ 490,00

KITANO
PCT

ERVILHA, branqueada, congelada ( em
condições adequadas de conservação (-12
°C) e mantida
suas
características
sensoriais). Embalagem com um mínimo de PCT
300g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira) e peso líquido, e
de acordo com a legislação vigente.
Referência Copacol, Seara, Bonduelle ou
similar/superior.
EXTRATO DE SOJA EM PÓ, sabor
natural, sem lactose e isentode glúten,
em embalagem com mínimo de 300g,
UND
acrescido de vitaminas e minerais, rico em
cálcio, para alimentação de crianças com
intolerância à lactose e/ou alergia a proteína
do leite animal, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante,prazo
de validade (aceitável com
mínimo de
70% da da sua vida de
prateleira) e peso líquido, e de acordo com
alegislação vigente.Referência Jasmine,
Olvebra, Josapar ou similar/superior.
EXTRATO, de tomate duplo concentrado.
Embalagem com mínimo de 340g, com
dados de identificação do produto, marca do PCT
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) e peso líquido, e de acordo com a
legislaçãovigente. Referência Cargill, Arisco,
Heinz ou similar/superior.
FARINHA DE ARROZ. Embalagem de
500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de UND
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira) e peso líquido, e
de acordo com a legislação vigente.
Referência Maizena,
Yoki, Urbano ou similar/superior.
FARINHA
DE
MILHO
FLOCADA,
amarela.
Embalagem de 500g, com dados de PCT
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) e peso líquido, e
de
acordo
com a legislação vigente.
Referência Yoki, Sinhá, Maratá ou
similar/superior.

R$ 234,00

SEARA

R$ 4.272,00

TIA SONIA

R$ 485,50

BONARE

YOKI

R$ 3.756,00

R$ 743,00

SINHÁ

R$ 1.285,00
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FARINHA DE MILHO pré cozido, amarelo.
Embalagem de 500g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, PCT
prazo de validade (aceitável com mínimo
de 70% da da sua vida de prateleira) e
peso líquido, e de acordo com a legislação
vigente.
Referência Yoki, Vitamilho, Sinhá ou
similar/superior.

VITAMILH
O

479080

500

R$ 2,45

459009

1000

R$ 4,19

460265

1000

R$ 5,56

465332

1000

R$ 7,68

343597

1500

R$ 8,09

464553

1200

R$ 7,99

481027

800

R$ 7,40

462226

100

R$ 2,99

R$ 1.225,00

FARINHA
94

95

96

97

98

99

100

FARINHA, de mandioca, de primeira,
branca. Embalagem de 1Kg, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável
com mínimo de 70% da da
sua vida de prateleira) e peso liquido, e de
acordo com a legislação vigente.
FARINHA, de trigo, com fermento, tipo
especial. Embalagem de 1Kg, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida deprateleira)
e peso liquido, e de acordo com a
legislação vigente. Referência
Dona Benta, Finna, Boa
Sorte ousimilar/superior.

KG

FINNA
KG

FARINHA, de trigo, sem fermento, tipo
especial. Embalagem de 1Kg, com dados
deidentificação do produto, marca do
KG
fabricante,prazo de validade (aceitável com
mínimo de70% da da sua vida deprateleira)
e peso liquido,e de acordo com a
legislação
vig
ente. Referência Dona Benta, Finna, Boa
Sorte ou similar/superior.
FARINHA, tipo láctea enriquecida com
vitaminas e minerais. Embalagem de
400g, com dados de identificação do
PCT
produto, marcado fabricante, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira) e peso líquido, e
de acordo com a
legislação
vigente.
Referência
Nestlé,
Piracanjuba, Yoki ou similar/superior.
FEIJÃO, tipo carioca, tipo 1. Embalagem
de 1Kg, marca do fabricante, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso líquido, e
de acordo com a
legislação vigente. Referência Kaldao,
Camil, Urbano ou similar/superior.
FEIJÃO, tipo fradinho, tipo 1.
Embalagem de1Kg, marca do fabricante,
prazo de validade(aceitável com mínimo de
70% da da sua vidade prateleira), peso
líquido, e de acordo com alegislação
vigente. Referência Kicaldo, Camil, Urbano
ou similar/superior.
FERMENTO QUÍMICO, em pó, para bolos,
embalagem
contendo
100g
com
identificação do produto, rótulo com
ingredientes,
valor
nutricional,
peso,
fabricante, data de fabricação e validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida de prateleira), marca do fabricante, e
de acordo com a legislação vigente.
Referência
Dona Benta, Fleischmann, Royal ou

R$ 4.190,00

R$ 5.560,00

FINNA

R$ 7.680,00

NESTLÉ

R$ 12.135,00

URBANO
KG

ADAJA
KG

R$ 9.588,00

R$ 5.920,00

ROYAL
UND

R$ 299,00

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020
14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0Y5OTI1RDY1QJFEOTI5ND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
16 - Ano XIV - Nº 2749

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
similar/superior.

101

102
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104
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FERMENTO
SECO
BIOLÓGICO.
Embalagem
com 10g, com identificação do produto,
PCT
rótulo com ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), marca do
fabricante, ede acordo com
a legislação vigente. Referência Dona
Benta,
Fleischmann,
Saf-Instant
ou
similar/superior.
FOLHA DE LOURO, isenta de sujidades ou
matérias estranhas, livre de umidade,
fungos, bolores e parasitos. Embalagem em
polietileno transparente contendo 5g, com
dados de identificação do produto,
informações
nutricionais,
marca
do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira), e de acordo com a
legislação vigente. Referência Kitano,
Maratá, Qualitáou similar/superior.
FUBÁ, de milho. Embalagem de 500g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) e peso líquido, e de acordo com
a legislação
vigente. Referência Yoki, Sinhá,
Amafil ousimilar/superior.
LEITE DESNATADO UHT, embalado em
caixa de 01 (UM) litro multilaminada,
cartonada, asséptica, impermeável ao ar,
luz e microorganismos, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) e de acordo com a legislação
vigente. Referência Piracanjuba, Italac,
Itambé ou similar/superior.
LEITE INTEGRAL UHT, embalado em caixa
de 01 (UM) litro multilaminada, cartonada,
asséptica, impermeável ao ar, luz e
microorganismos,
com
dados
de
identificação doproduto, marca do fabricante,
prazo de validade (aceitável com mínimo de
70% da da
sua vida de prateleira) e de acordo com a
legislação vigente. Referência Piracanjuba,
Italac, Ibituruna ou similar/superior.

DONA
BENTA
462226

500

R$ 2,99

463904

150

R$ 1,41

459016

1000

R$ 2,39

446001

500

R$ 4,28

445998

15000

R$ 4,79

R$ 1.495,00

KITANO

PCT

R$ 211,50

YOKI
PCT

R$ 2.390,00

DAMANE
UND

R$ 2.140,00

DAMANE
UND

R$ 71.850,00

ITALAC

106

LEITE SEM LACTOSE UHT, embalado em
caixa de 01 (UM) litro multilaminada,
cartonada,asséptica,
impermeável

ao
UND

ar,

luz
emicroorganismos, com dados de
R$identificação
3.000,00 doproduto, marca do fabricante, prazo d
446001
500
R$ 6,00
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LEITE DE VACA, em pó, integral.
Embalagem de 200g, com dadosde
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável
com mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) e pesolíquido, atender as Normas
da e/ou Resoluções da ANVISA/MS. O
produto deverá possuir registro no Ministério
da Saúde e
/ou Ministério da Agricultura. Características
organolépticas: aspecto uniforme sem
granulos, cor branco amarelado, odor e
sabor agradável, não rançoso, semelhante
ao leite fluido, amido ausente, soro ausente,
microbiológico dentro dos padrões vigentes
da ANVISA, isento de sujidades, larvas e
parasitos. Embalagem tipo saco poliéster
aluminizado,
rotulado,
hermeticamente
fechado por
termossoldagem. Referência Itambé, CCGL,
Camponesa ou similar/superior.
LEITE, de coco, tradicional, de primeira.
Embalagem de 200ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazode validade (aceitável com
mínimo de 70%da da sua vida de prateleira)
e peso líquido, e deacordo com a legislação
vigente.
Referência Sococo, ducoco, Mais
coco ousimilar/superior.
MACARRÃO DE ARROZ, isento de
glúten,tipo parafuso, embalagem de 500g,
a basefarinha de trigo, marca do
fabricante, prazo devalidade (aceitável
com mínimo de 70% da dasua vida
deprateleira), peso líquido, e de acordocom
a legislação vigente. Referência Urbano,
Amália, Renata ou similar/superior.
MACARRÃO,
tipo
espaguete
fino,
embalagem
de 500g, a base farinha de trigo, com ovos,
marca do fabricante, prazo de validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida de prateleira), peso líquido, e de acordo
com a legislação vigente. Referência Dona
Benta, Brandini, Fortaleza ou similar/superior.
MACARRÃO, tipo parafuso, embalagem
de 500g, a base farinha de trigo, com ovos,
marca do fabricante, prazo de validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida de prateleira), peso líquido, e de acordo
com a legislação vigente. Referência Dona
Benta, Brandini, Fortaleza ou similar/superior.
MASSA DE SOPA, isenta de glúten, tipo
argolinha, embalagem de500g, a base
farinha detrigo, marca do fabricante, prazo
de validade (aceitável com mínimo de 70%
da da sua vidade prateleira), peso líquido,
de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Referência
Urbano, Le Veneziane,Amália ou
similar/superior.
MASSA, de sopa, tipo argolinha,
embalagem de 500g, a base farinha de
trigo, marca do fabricante, prazo de validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida de prateleira), peso líquido, e de acordo
com a legislação vigente. Referência
Amália, Adria, Sarloni
ou similar/superior.

CCGL

UND

459637

10000

R$ 6,98

464012

1000

R$ 3,81

480340

50

R$ 6,96

459002

2000

R$ 3,65

458993

2000

R$ 3,41

480420

50

R$ 4,03

480420

1500

R$ 4,03

R$ 69.800,00

SOCOCO
GF

R$ 3.810,00

URBANO
PCT

BRANDINI
PCT

BRANDINI
PCT

R$ 348,00

R$ 7.300,00

R$ 6.820,00

URBANO
PCT

BRANDINI
PCT

R$ 201,50

R$ 6.045,00
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MILHO BRANCO. Embalagem de 500g,
marca do fabricante, prazode validade
(aceitável com mínimo de 70% da da
sua vida de prateleira), peso líquido, e de
acordo com a
legislação vigente.Referência Yoki, Sinha,
Camil ou similar/superior.
MILHO DE PIPOCA, embalagem de 500g,
marca do fabricante,prazo de validade
(aceitável com mínimo de 70% da da sua
vida deprateleira), peso líquido, e de acordo
com a legislação vigente.Referência Yoki,
Sinhá,
Maratá ou similar/superior.
MILHO VERDE, branqueado, congelado
(em
condições adequadasde conservação (-12
°C) e mantida suas características
sensoriais). Embalagem com um mínimo de
300g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira) e peso líquido, e
de
acordo com a legislação vigente. Referência
Copacol,
Bonduelle,
Swift
ou
similar/superior.
MISTURA
PARA
PREPARO
DE
BOLO
(baunilha, cenoura, chocolate, coco, fubá de
milho, laranja e milho), alimento à base de
farinha de trigo, obtido a partir do processo
tecnológico adequado, com adição dos
demais ingredientes: açúcar, farinha de
trigo, leite em pó, gordura vegetal
emulsificada, chocolate em pó, sal,
fermentoquímico em pó, aromatizantes e
outras substâncias, desde que permitidas
por lei e citadas no rótulo. O produto deverá
apresentar- se com aspecto e coloração
homogênea, odor e sabor característicos.
Deverá ser isentos de quaisquer detritos
animais e/ou vegetais e/ou ingredientes que
não façam parte da composição do produto.
Embalagem tipo sachê mínima de 450g, e
de acordo
com a legislação vigente. Referência Dona
Benta,
Finna,
Fleischmann
ou
similar/superior.
MULTI CEREAL, tipo infantil, a base de
arroz,
enriquecido com vitaminas e minerais.
Embalagem de 400g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de
prateleira) e peso
liquido, e de acordo com a legislação
vigente.
Referência Nestlé, Danone, Piracanjuba ou
similar/superior.
MULTI CEREAL, tipo infantil, a base de
milho, enriquecido com
vitaminas
e
minerais.Embalagem de
400g, com
dados

YOKI
PCT

279262

500

R$ 4,79

462123

1200

R$ 2,88

462832

800

R$ 7,07

462226

1200

R$ 4,58

453663

40

R$ 9,90

464185

40

R$ 11,00

R$ 2.395,00

YOKI
PCT

R$ 3.456,00

COPACOL
PCT

R$ 5.656,00

MARATÁ

PCT

R$ 5.496,00

NESTLÉ
UND

R$ 396,00

NESTLÉ
UND

R$ 440,00

deidentificação do produto, marca do fabricante,prazo de validade (aceitável com mínimo de70% da da sua vida de pr
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121

122

123

124

125

ÓLEO, de soja, comestível, puro, refinado.
Embalagem de 900ml, marca do fabricante,
prazo de validade (aceitável com mínimo
de 70% da da sua vida de prateleira), peso
líquido,e de acordo com a legislação vigente.
Referência
Soya, Liza, Primor ou similar/superior.
PROTEÍNA, de soja, texturizada, cor
clara.Embalagem de 500g, marca do
fabricante, prazode validade (aceitável com
mínimo de 70% dada sua vida de
prateleira), peso líquido, e deacordo com
a legislação vigente. Referência Camil,
Sora, Sinha ousimilar/superior.
QUEIJO, tipo parmesão, ralado.
Embalagem de 50g, marca do fabricante,
prazo de validade(aceitável com mínimo
de 70% da da sua vidade prateleira), peso
líquido, de acordo com a legislação vigente.
Referência Itambé, Regina,
Veneza ou similar/superior.
SAL, refinado e iodado. Embalagem de 1
Kg,marca do fabricante,prazo de validade
(aceitávelcom mínimo de 70% da da sua
vida deprateleira), peso líquido, e de acordo
com a legislação vigente. Referência
Campeão, Marlin,Norsal ou similar/superior.
VINAGRE, de álcool. Embalagem de
500ml, marca do fabricante, prazo de
validade (aceitável com mínimo de 70% da
da sua vida de prateleira), peso líquido, e
de acordo com a
legislação vigente. Referência Minhoto,
Maratá, Figueira ou similar/superior.
XERÉM, de milho. Embalagem de 500g,
marcado fabricante, prazo de validade
(aceitável commínimo de 70% da da sua
vida de prateleira),peso líquido, e de
acordo com a legislaçãovigente. Referência
Yoki, Sinhá, Maratá ou similar/superior.

SOYA
UND

416665

1200

R$ 12,50

297483

1500

R$ 5,20

446648

800

R$ 3,50

461092

400

R$ 1,00

381379

600

R$ 1,80

459072

400

R$ 3,20

R$ 15.000,00

SORA
PCT

VENEZA
PCT

R$ 7.800,00

R$ 2.800,00

CAMPEAO
KG

MARATÁ
UND

R$ 400,00

R$ 1.080,00

MARATÁ
PCT

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$

R$ 1.280,00

549.753,10

LOTE V – PÃES
ITEM DESCRIÇÃO

126

UND.

PÃO, tipo francês ou doce, isento de leite.
Dispostos em unidades de 25 ou 50g de acordo
com a solicitação. Não deve apresentar tamanho
irregular e não integridade da massa (esfarelando
ao toquedos dedos) e amassamento do produto.
O pão não deverá estar amassado, queimado ou
com manchas escuras na parte inferior.
Embalagem: acondicinado em sacolas plásticas
claras. Rotulagem
mínima exigida contendo data de fabricação, de
acordo com a legislação vigente.

MARCA

CATMAT

QUANT.

VALOR R$
UNIT.

480303

100

R$ 13,99

VALOR R$
TOTAL

MASSA
FOFA
KG

R$ 1.399,00
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128
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PÃO, tipo francês ou doce. Dispostos em
unidades de 25 ou 50g de acordo com a
solicitação. Não deve apresentar tamanho
irregular e não integridade da
massa
(esfarelando ao toque dos dedos) e
amassamento do produto. O pão não deverá
estar amassado, queimado ou com manchas
escuras
na
parte
inferior.
Embalagem:
acondicinado em sacolas plásticas claras.
Rotulagem mínima
exigida contendo data de fabricação, de acordo
com a legislação vigente.
PÃO, tipo integral sem açúcar. Dispostos em
unidades de 25 ou 50g de acordo com a
solicitação. Não deve apresentar tamanho
irregular e não integridade da massa
(esfarelando ao toque dos dedos) e
amassamento do produto. O pão não deverá
estar amassado, queimado ou com manchas
escuras
na parte inferior. Embalagem:
acondicinado em sacolas plásticas claras.
Rotulagem mínima exigida contendo data de
fabricação e validade (aceitável com mínimo de
70% da da sua vida de prateleira), de acordo
com alegislação vigente.
PÃO, tipo integral. Dispostos em unidades de
25 ou 50g de acordocom a solicitação. Não deve
apresentar tamanho irregular e não integridade
da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e
amassamento do produto. O pão não deverá
estar amassado, queimado ou com manchas
escuras
na
parte
inferior.
Embalagem:
acondicinado em sacolas plásticas claras.
Rotulagem mínima exigida contendo data de
fabricação e validade (aceitável com
mínimo de 70% da da sua vida de prateleira), de
acordo com a legislação vigente.

MASSA
FOFA
KG

460386

5000

R$ 13,99

460381

100

R$ 13,99

467412

100

R$ 13,99

R$ 69.950,00

MASSA
FOFA
KG

R$ 1.399,00

MASSA
FOFA
KG

R$ 1.399,00

R$ 74.147,00
VALOR TOTAL DO LOTE V R$

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem
de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, podendo
o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura, ou até a finalização do quantitativo registrado.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Varzedo
não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na
Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
Cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n°002/2022 na forma Eletrônica, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por
ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
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a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 10 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer do gênero alimentício, do
objeto adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao recebimento dos gêneros, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo
registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos,
mediante apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura em duas vias, devidamente atestada por
servidor ou comissão da Seção de Alimentação Escolar, bem como comprovação de
regularidade, com a apresentação dos seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1. O fornecimento dos gêneros deverá ser efetuado mediante solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, sendo as entregas realizadas conforme pedido da referida Secretaria
Municipal, no prazo de até 48 horas da data de solicitação.
4.2. Na assinatura do futuro contrato o fornecedor deverá formalizar o nome do representante
pela retirada da solicitação dos gêneros, assim como informar o telefone de contato da pessoa
para eventuais informações e reclamações.
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CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos gêneros alimentícios recebidos para fins de
aceitação e recebimento;
5.1.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo;
5.1.6. Permitir acesso dos empregados da Futura Contratada às dependências da Prefeitura
Municipal ou de Unidades Escolares do Município de Varzedo para a entrega dos gêneros
alimentícios;
5.1.7. Impedir que terceiros forneçam os gêneros objeto deste Termo;
5.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
5.1.9. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
5.1.10. Solicitar a troca dos gêneros alimentícios, devolvidos mediante comunicação a ser feita
pela Unidade Escolar;
5.1.11. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida por pessoa
autorizada, o fornecimento do gênero objeto deste Termo;
5.1.12. Comunicar à FUTURA CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do
produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata de Registro, para a
formalizar da sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
5.2.2. Efetuar a entrega do gênero em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes nesta Ata de Registro, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.4. Efetuar a troca dos gêneros considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
5.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução desta Ata.
5.2.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Prefeitura Municipal de Varzedo quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento dos gêneros alimentícios;
5.2.8. Efetuar a entrega dos gêneros alimentícios, objeto da Autorização de Fornecimento, de
acordo com a necessidade e o interesse do Município;
5.2.9. Comunicar ao Serviço competente da Secretaria de Educação, ou a Prefeitura Municipal
de Varzedo por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessário;
5.2.10. A Contratada tem a obrigação de manter-se, durante toda a execução desta Ata, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
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CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será formalizado
pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. Toda e qualquer entrega de gêneros alimentícios fora do estabelecido neste Ata, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
produtos, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5. O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas
pertinentes.
CLÁUSULA VII. DA FISCALIZAÇÃO:
7.1. A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Município ou pela
Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por
Portaria do respectivo titular;
7.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
7.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais
que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou
modificação da contratação;
7.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
VIII. DAS PENALIDADES:
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
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d) Durante a vigência do futuro contrato, cometer irregularidades, passíveis de correção durante
a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Durante a vigência do futuro contrato, cometer atrasos injustificados, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução do futuro contrato: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado desta Ata;
f) Durante a vigência do futuro contrato, promover o fornecimento parcial do objeto pactuado:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido desta Ata;
g) Inexecução total do objeto pactuado: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução durante a vigência da Ata de
Registro de Preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado desta Ata.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX. DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial desta Ata enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei no 8.666/93.
9.2. A rescisão do futuro instrumento desta Ata de Registro poderá ser:
9.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do Município de Varzedo, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou
9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o Município de Maragojipe;
9.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
9.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
9.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA X. DO REAJUSTE
10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de validade desta Ata, observadas as
determinações legais e as excepcionalidades previstas em Lei.
10.2. No caso de reajuste devidamente comprovado e justificado, a ocorrência será objeto de
Processo Administrativo, visando amparar legalmente a decisão a ser tomada.
10.3. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XI. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições
legais;
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11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
11.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
12.1. O objeto desta Ata de Registro poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias desta
Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão N°002/2022 na Forma eletrônica e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. As parte elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus que abrange o Município
de Varzedo – BA, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E,
por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.
Varzedo-Ba, 29 de abri de 2022
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