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São José do Jacuípe

Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro – São José do Jacuípe – Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço Nº 005/2020
Pregão Presencial Nº 032/2019

Órgão Gerenciador:

Município de São José do Jacuípe - CNPJ: 16.443.632/0001-60

Fornecedor:

GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA & CIA LTDA EPP, CNPJ:
86.823.648/0001-83, situado a Av. ACM, 161, Centro, Capim Grosso –
Bahia.

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para Registro de Preço na aquisição de
gêneros alimentícios para serem utilizados na preparação da alimentação
escolar, da Rede Municipal de Ensino de São José do Jacuípe – Bahia

Valor Total:

R$ 207.639,60 (Duzentos e sete mil seiscentos e trinta e nove reais e
sessenta centavos)

Validade:

12 meses (27/01/2020 à 27/01/2021)

Preços Registrados:
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO EM PÓ:
Produto a base de: açúcar /
cacau / maltodexitrina /
complexo vitamínico / sal
Composição
nutricional
mínima (em 100g): 3g de
proteína /1,5g de lipídios /
92g de hidrato de carbono /
393 kcal, embalagem em
pacote
de
polietileno.
Validade mínima de 180 dias
da data de entrega do
produto.
Embalagem
Primária:
pacote
de
polietileno com 400 grs do
produto resistente e inviolado.
AÇÚCAR CRISTAL: produto
derivado de cana de açúcar,
tipo cristal, granulado, cor
clara,
sem
umidade
e
sujidade, livre de impurezas,
insetos e microrganismos que
possam torná-lo impróprio
para o consumo humano ou
comprometendo
seu
armazenamento.
Validade

U.M.

LOTE 01
QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

TOTAL

UND

2.400

Maratá

R$ 3,79

R$ 9.096,00

KG

2.650

Açúcar da
Roça

R$ 2,39

R$ 6.333,50
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03

04

05

06

07

08

mínima de 10 meses da data
de entrega do produto.
Deverá ser apresentado em
embalagem primária de 1 Kg,
resistente e inviolada.
AMIDO
DE
MILHO:
embalagem de 200 gramas.
Validade mínima de 12
meses a contar a partir da
data de entrega. Reposição
do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de
validade
e
embalagens
danificadas.
AVEIA EM FLOCOS FINOS:
embalagem de 170 gr.
(apresentar
amostra
em
embalagem original) deverá
conter
impresso:
denominação de venda e
marca, identificação do lote.
O
produto
deverá
ser
entregue, no máximo 30 dias
após fabricação. O produto
deverá ter validade de 06
(seis) meses da data de
entrega.
CAFÉ TORRADO E MOÍDO,
embalagem 250gr, apresentar
na embalagem peso líquido,
lote, prazo de validade e selo
de pureza ABIC.
CEVADA: torrada e moída,
bebida sem cafeína de
aspecto semelhante ao café.
CACAU EM PÓ SÓLUVEL,
Ingredientes; 100% cacau em
pó. Embalagem plástica ou
de papelão de 200g, com
informações nutricionais, lista
de ingredientes, marca do
produto, data de fabricação,
prazo de validade e numero
de lote.
FARINHA
DE
MILHO
FLOCADA,
pré-cozida,
umidade inferior a 13% livre
de impurezas, insetos e
microrganismos que possam
torná-la
imprópria
do
consumo
humano
ou
prejudicar sua estocagem. O
prazo de validade, no ato do
recebimento, não deverá ser
inferior a 30 (trinta) dias.
Embalagem Primária: pacote
de polietileno com 500g do
produto resistente e inviolada.

UND

350

Kimimo

R$ 2,49

R$ 871,50

UND

250

Vitta Croc

R$ 2,59

R$ 647,50

UND

1.620

Café do
Velho

R$ 3,69

R$ 5.977,80

KG

20

Boa Saúde

R$ 9,44

R$ 188,80

UND

250

Zaeli

R$ 7,99

R$ 1.997,50

UND

4.750

Cuco

R$ 1,20

R$ 5.700,00
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09

10

11

12

13

FUBÁ DE MILHO, de milho
amarelo enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalado
em pacote plástico de 500g,
resistente,
transparente.
Conter no rótulo data de
fabricação
e
validade,
informações nutricionais.
FARINHA DE MANDIOCA,
torrada seca, tipo 1, em
embalagem transparente e
resistente de 1 kg, contendo
data de fabricação e validade.
FARINHA
LÁCTEA,
ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido
fólico (55%), açúcar, leite em
pó integral (20%), vitaminas
(vit. C, B5, B6 e B1, minerais
(cálcio, fosfato de cálcio
dibásico), ferro e zinco, sal e
aromatizante. Valor calórico
120 kcal por cada porção de
30 g e 10g de açúcar por
porção. Embalagem plástica
210 gr, contendo data de
fabricação, prazo de validade
e numero de lote.
MISTURA
INSTANTÂNIA
PARA O PREPARO DE
MINGAU,
ingredientes:
farinha de arroz, açúcar,
fosfato dissódico, carbonato
de cálcio, vitaminas (C, E, A e
D), minerais (Ferro e Zinco) e
aromatizante. Deve conter na
porção de 20g as seguintes
porcentagens; 77 kcal, 18g de
carboidrato,
1,2
g
de
proteínas, 0g de gorduras
totais e 42mg de cálcio. Em
embalagem plástica de 230g
contendo data de fabricação,
prazo de validade e numero
de lote. O produto deve ser
fornecido
em
sabores
diversos conforma solicitado
(arroz, multicereais, aveia e
milho).
MISTURA
PARA
O
PREPARO DE MINGAU:
sabores
de
prestigio,
chocolate com coco, tapioca,
milho verde c/coco ou farinha
láctea. Embalagem de 1 kg,
rendimento aproximado 58
porções
de
120
g,
enriquecido com vitaminas,
ferro e zinco,

UND

1.230

Fubarara

R$ 1,59

R$ 1.955,70

KG

180

Dular

R$ 2,98

R$ 536,40

UND

330

Maratá

R$ 3,99

R$ 1.316,70

UND

850

Nutribom

R$ 3,59

R$ 3.051,50

UND

250

Sustentare

R$ 21,90

R$ 5.475,00
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ITEM

01

02

03

04

DESCRIÇÃO
BISCOITO DIET, para dieta
controlada de açúcares e sem
adição de açúcares. Embalagem
com informação nutricional, data
de validade, selo de qualidade e
confiança da Associação Nacional
de Assistência ao Diabético
(ANAD). Embalagem com peso
liquido de 150g.
BISCOITO
DE
ARROZ
INTEGRAL, produto composto
apenas de arroz integral e sal,com
valor energético por porção (30g)
de 113 kcl. Embalagem plástica,
com data de fabricação e validade
com peso liquido de 150g.
BISCOITO DOCE TIPO MARIA:
produto de 1ª linha, a base de:
farinha de trigo / gordura vegetal
hidrogenada / açúcar /amido de
milho / sal refinado / fermento /
leite
ou
soro
/composição
nutricional mínima (100g): 4g de
proteínas / valor calórico 380 kcal.
Deverá
apresenta-se
sem
impurezas ou sujidades com
registro do Ministério da Saúde e
Validade mínima de 6(seis) meses
da data de entrega do produto.
Serão rejeitados os biscoitos mal
cozidos. Embalagem plástica e
transparente
de
400
gr,
acondicionado em caixa de
papelão,
apresentar
na
embalagem peso líquido, lote e
prazo de validade.
BISCOITO SABOR LEITE: sem
recheio,
com
os
seguintes
ingredientes: Farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico
(vit. B9), açúcar, gordura vegetal,
açúcar invertido sal, estabilizante,
lecitina
de
soja,
fermentos
químicos, bicarbonato de amônio e
sódio, acidulante ácido láctico e
aromatizante. Valor nutricional na
porção de 100g: 10g proteína / 72g
de carboidrato / 12,5g de gorduras
totais. O biscoito deverá ser
fabricadas a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos, e em
perfeita estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal
cozidos,
queimados
e
de
caracteres
organolépticos

LOTE 03
U.M.
QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

UND

50

Jasmine

R$ 7,49

R$ 374,50

UND

30

Camil

R$ 5,50

R$ 165,00

PCT

2.280

Petyan

R$ 3,75

R$ 8.550,00

PCT

1.150

Petyan

R$ 3,89

R$ 4.473,50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TOTAL

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
6 - Ano V - Nº 1781

São José do Jacuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro – São José do Jacuípe – Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60

05

06

07

anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se
apresentar
quebradiço
–
embalagem primaria em pacotes
impermeáveis lacrados com peso
líquido de 400g tendo dupla
embalagem e em embalagem
secundária de caixa de papelão.
BISCOITO
SALGADO
TIPO
CREAM CRACKER: Produto de 1ª
linha, a base de: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico / gordura vegetal / farelo de
trigo, açúcar invertido /amido de
milho / sal refinado /extrato de
malte / fermento químico, sem
gordura
trans.
Informação
nutricional (30g): 2,6g de proteínas
/ valor calórico 135 kcal. Deverá
apresenta-se sem impurezas ou
sujidades
com
registro
do
Ministério da Saúde e Validade
mínima de 6(seis) meses da data
de entrega do produto. Serão
rejeitados os biscoitos mal cozidos.
Embalagem plástica e transparente
de 400 gr, acondicionado em caixa
de papelão c/ 20 pcts, apresentar
na embalagem peso líquido, lote e
prazo de validade.
BISCOITO
SALGADO
TIPO
CREAM CRACKER INTEGRAL.
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de trigo
integral, gordura vegetal, soro de
leite, açúcar, sal, emulsificante:
lecitina de soja (INS 322ii) e
fermentos químicos: (INS 500ii) e
bicarbonato de amônio (INS 503ii).
Contém glúten, em embalagem de
400 g. acondicionado em caixa de
papelão.
BISCOITO
SEM
LACTOSE,
biscoito tipo Maria sem lactose,
embalagem de 400g. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, água, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada ,zero
trans,
açúcar
invertido,
estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos (bicarbonato
de sódio, pirofosfato ,ácido de
sódio e bicarbonato de amônio),
sal, metabissulfito de sódio, aroma
artificial de baunilha, proteinase,
vitaminas (b1, b2,b6 e pp). Sem
colesterol, sem lactose e sem
proteína do leite. Isento de
produtos de origem animal.

PCT

4.780

Vitarela

R$ 3,59

R$ 17.160,20

PCT

550

Petyan

R$ 3,69

R$ 2.029,50

UND

85

Fabise

R$ 3,48

R$ 295,80
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08

ITEM

01

02

03

Contém glúten. Alérgicos: contém
trigo. Pode conter derivados de
cevada, aveia, soja e centeio.
Conter da embalagem data de
fabricação, prazo de validade e
lote.
BISCOITO TIPO MAISENA: a
base de: farinha de trigo / gordura
vegetal hidrogenada / açúcar /
amido de milho, composição
nutricional mínima (100g): 8,5g
proteína / 9g lipídios / 74g hidrato
de carbono / valor calórico 411
kcal, embalagem tipo 3 em 1.
Caixa c/ 20 pcts

DESCRIÇÃO
CREME
DE
LEITE:
UHT
tradicional,
200
gramas
homogeneizado. Origem animal,
embalado em tetra-pack limpa, não
amassada,
não
estufada,
resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
do lote, quantidade do produto.
Atender
as
exigências
do
Ministério da Agricultura e DIPOA,
conforme
Portaria
369
de
04/09/1997 e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de origem Animal.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega. Peso
aproximado de 200g. Ingredientes:
leite em pó desnatado, espessante
carragena, goma guar e Goma
xantana e estabilizante fosfato
dissódico. Não Contém Glúten.
LEITE CONDENSADO: produzido
com leite integral, açúcar e lactose,
acondicionado em embalagem
Tetra-Pack íntegras de 395g, que
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricional, 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.
LEITE EM PÓ INTEGRAL: produto
lácteo em pó integral, composição
nutricional: 26% no mínimo de
gordura e proteína. Livre de

PCT

3.270

LOTE 05
U.M.
QUANT.

Petyan

MARCA

R$ 3,79

UNITÁRIO

R$ 12.393,30

TOTAL

UND

150

CCGL

R$ 2,39

R$ 358,50

UND

150

Marajoara

R$ 3,49

R$ 523,50

PCT

19.950

CCGL

R$ 4,33

R$ 86.383,50
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04

05

06

ITEM
01
02

03

04

05

impurezas,
insetos
e
microrganismos que possa torná-lo
impróprio para o consumo humano
ou
comprometendo
seu
armazenamento. Diluição: 200g
fornecem 1,6 litros. Validade
mínima de 180 dias da data de
entrega do produto. Deverá ser
apresentado
em
embalagem
primária aluminada de 200g,
resistente e inviolada.
LEITE EM PÓ DESNATADO,
ingredientes:
leite
desnatado,
carbonato de cálcio, fosfato de
cálcio e vitaminas (A e D).
Apresentado na porção de 20 g 68
kcal, 10g de açúcar e 0% de
gorduras totais e saturas. Em
embalagem de lata de 280g
contendo
informações
de
fabricação, prazo de validade e
lote.
MARGARINA: cremosa com sal
35% de lipídeos, embalagem
plástica de 250gr, apresentarem na
embalagem peso líquido, lote e
prazo de validade.
MARGARINA, cremosa com sal,
ingredientes: óleo de soja, água,
gordura vegetal, sal, soro de leite
em pó, leite em pó desnatado,
vitaminas B (B1, B6 e B12),
selenito de sódio, vitamina A e
estabilizantes. Com teor máximo
de 80% de Lipideos. Em
embalagem plástica de 500 g
contendo informações no rótulo de
data de fabricação, marca, prazo
de valide e selo do S.IF

DESCRIÇÃO
BALAS:
Sabores
sortidos,
mastigáveis, em embalagem de
600g.
PAÇOCA de amendoim, Pote c/
50 und.
PÉ DE MOLEQUE, doce de
amendoim,
ensacadas,
acondicionados em potes /
embalagens plástica com 50
unidades.
PIRULITOS sortidos pacote c/ 1
kg. Conter no rótulo da
embalagem informações de
fabricante, prazo de validade e
numero de lote.
PÓ PARA GELATINA sabores
morango ou framboesa, produto

PCT

45

CCGL

R$ 4,30

R$ 193,50

UND

250

Becel

R$ 4,49

R$ 1.122,50

UND

1.570

Qualy

R$ 5,62

R$ 8.823,40

MARCA

UNITÁRIO

U.M.

LOTE 07
QUANT.

TOTAL

PCT

200

Soberana

R$ 5,70

R$ 1.140,00

PT

100

Mendoquita

R$ 10,59

R$ 1.059,00

PT

100

Mendoquita

R$ 10,50

R$ 1.050,00

PCT

100

Megalito

R$ 9,63

R$ 963,00

UND

50

Dr. Oetker

R$ 1,98

R$ 99,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
9 - Ano V - Nº 1781

São José do Jacuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro – São José do Jacuípe – Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60
constituído
de
gelatina
comestível em pó, sal, açúcar,
acidulante
ácido
cítrico,
aromatizantes
artificial
de
morango ou framboesa e
corantes artificiais vermelho
e
amarelo
bordeaux-s
crepúsculo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.
Composição
nutricional
na
porção de 15,4g de gelatina
preparada: 13g de carboidrato,
1g de proteína, 0g de Gorduras
totais – Embalagem de 1kg.

ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
ALMÔNDEGAS:
de
carne
bovina
enlatadas,
arredondadas,
íntegra
de
consistência própria, a base de:
carne bovina / sal / farinha de
rosca / alho / cebola /
condimentos (permitidos), com
molho de tomate: água / polpa
de tomate / amido / cebola /
açúcar / alho / sal, não podendo
conter soja, apresentar na
embalagem peso líquido, lote e
prazo de validade. Embalagem:
Lata de 830gr.
OVO DE GALINHA. Branco,
médio, integro, com coloração
característica, sem rachaduras
ou alterações, em bandeja/placa
com
30
unidades,
com
rotulagem obrigatória segundo
M.S. e ou MAPA.
SARDINHA EM LATA, ao óleo
comestível
contendo
naturalmente
Ômega
3.
Ingredientes: Sardinha, água de
constituição (ao próprio suco),
óleo comestível e sal. NÃO
CONTÉM
GLÚTEN.
Embalagem de 125g, peso
drenado de 84g. Com data de
fabricação e prazo de validade
de no mínimo 6 meses da data
de entrega.

U.M.

LOTE 07
QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

TOTAL

UND

1.250

Bordon

R$ 9,60

R$ 12.000,00

DZ

880

MS Ovos

R$ 4,90

R$ 4.312,00

UND

350

88

R$ 2,92

R$ 1.022,00

São José do Jacuípe - Bahia, 27 de Janeiro de 2020.

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
Prefeito Municipal
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São José do Jacuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro – São José do Jacuípe – Bahia
CNPJ 16.443.632/0001-60
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço Nº 006/2020
Pregão Presencial Nº 032/2019

Órgão Gerenciador:

Município de São José do Jacuípe - CNPJ: 16.443.632/0001-60

Fornecedor:

ELENA XAVIER DE ARAÚJO EPP, CNPJ: 04.412.504/0001-70, situado a
Rua Argemiro Vilas Boas, 43, Centro, São José do Jacuípe – Bahia.

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para Registro de Preço na aquisição de
gêneros alimentícios para serem utilizados na preparação da alimentação
escolar, da Rede Municipal de Ensino de São José do Jacuípe – Bahia

Valor Total:

R$ 292.771,80 (Duzentos e noventa e dois mil setecentos e setenta e um
reais e oitenta centavos)

Validade:

12 meses (27/01/2020 à 27/01/2021)

Preços Registrados:
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO
DIET,
produto sem adição de
açúcar, fonte de vitaminas e
minerais e cálcio, com teor
calórico
reduzido
e
porcentagem de cacau em
sua
composição.
Em
embalagem plástica de 210 g
com informações de lote,data
de fabricação e validade.
PRODUTO DESTINADO Á
DIABÉTICOS.
ADOÇANTE NATURAL, à
base
de
Stevia,
com
propriedades adoçantes, sem
calorias. Em embalagem
plástica
de
100
ml.
Apresentado
data
de
fabricação e validade mínima
de 6 meses da data de
entrega.
COMPOSTO LÁCTEO PARA
DIETAS COM RESTRIÇÃO
DE LACTOSE, ingredientes
leite
em
pó
integral,
maltodextrina, soro de leite
em pó, minerais (cálcio, ferro
e zinco), enzima lactase,

U.M.

LOTE 02
QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

TOTAL

UND

35

Linea

R$ 19,74

R$ 690,90

UND

10

Adocyl

R$ 4,70

R$ 47,00

UND

250

Ninho

R$ 16,29

R$ 4.072,50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG
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04

05

06

vitaminas (C, E, A e D)
emulsificante lecitina de soja,
regulador de acidez hidróxido
de potássio e acidulante
acido cítrico. Em embalagem
de 380g (lata de alumínio)
contendo data de fabricação,
prazo de validade e lote com
registro do S.I.F.
FARINHA
PARA
O
PREPARO DE MINGAU SEM
LACTOSE.
Ingredientes:
Farinha de arroz, açúcar,
fécula de mandioca, minerais,
vitaminas. Em embalagem
plástica de 200g. Contendo
data de fabricação e validade
mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Com
registro no órgão competente.
FÓRMULA
INFANTIL
Á
BASE
DE
PROTEÍNA
ISOLADA
DE
SOJA,
enriquecida de vitaminas e
minerais.
Ingredientes:
Proteína isolada de soja, óleo
de palma, açúcar, xarope de
milho, cálcio, maltodextrina,
sal vitaminas (A, B5, B2, C,
D, ferro, zinco). Não contendo
Glúten. Em embalagem (lata
ou
plástica)
de
300G.
Contendo data de fabricação
e validade mínima de 6
meses a partir da data de
entrega. Com registro no
órgão competente.
FÓRMULA
INFANTIL
HIPOALERGÊNICA, formula
com proteína extensamente
hidrolisada para alimentação
de
lactentes
desde
o
nascimento, com alergia ás
proteínas do leite de vaca.
Possuindo
em
sua
composição prébioticos, DHA
e ARA e nucleotídeos. Não
contendo
Glúten.
Ingredientes:
Proteína
hídrolisada do soro de leite,
maltodextrina, óleos vegetais
(palma, canola, coco e
girassol), entre outros. Em
embalagem de alumínio de
400g, contendo data de
fabricação e validade mínima
de 6 meses a partir da data
de entrega. Com registro no
órgão competente.

UND

130

Vitalon

R$ 5,50

R$ 715,00

UND

60

Supra Soy

R$ 31,49

R$ 1.889,40

UND

50

Apitamil H A

R$ 88,00

R$ 4.400,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG
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ITEM
01

02

03

04

05

06

07

08

09

DESCRIÇÃO
AZEITE EXTRA VIRGEM: com
acidez máxima de 0,5%, vidro
escuro contendo 500ml.
CANELA EM PAU: embalagem de
15gr, apresentar na embalagem
peso líquido, lote e prazo de
validade.
COLORAU: produto obtido a partir
do urucum, livre de impurezas,
umidade e sujidade, insetos e
microrganismos que possam tornálo impróprio para o consumo
humano ou comprometendo seu
armazenamento. Validade mínima
de 06(seis) meses da data de
entrega do produto. Embalagem
Primária – pacote de polietileno
com 100g do produto, resistente e
inviolado.
COMINHO: embalagem plástica e
transparente de 100g, apresentar
na embalagem peso líquido, lote, e
prazo de validade.
CRAVO: embalagem de 15gr,
acondicionado em fardo de 5 kg,
apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade.
EXTRATO DE TOMATE: a base
de: tomate / açúcar (máximo de
1%) / sal (máximo de 5% de
cloreto de sódio), isento de
fermentações. Não deve indicar
processamento
defeituoso.
Embalagem Lata ou Tetra Brik de
350gr.
FOLHAS DE LOURO: apresentar
na embalagem peso líquido de 6gr,
lote e data de validade.
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL:
Produto refinado de soja e sem
colesterol, registrado no Ministério
da Saúde e com validade mínima
de 10 meses da data de entrega
produto. Primária- garrafa plástica
com volume de 900 ml, sem danos
internos e externos.
SAL IODADO, Refinado, iodado
livre de impurezas, não tóxico, com
dosagem mínima de 10mg e
máxima de 15mg de acordo com a
Legislação
Federal
vigente;
Registrado no Ministério da Saúde
e constituído de acordo com o
Decreto
75.697/75
MS.
Embalagem Primária: pacote de
polietileno com 1Kg do produto,

LOTE 04
U.M.
QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

TOTAL

UND

20

Galo

R$ 20,00

R$ 400,00

PCT

150

Sabor da
Chapada

R$ 1,31

R$ 196,50

PCT

750

Cuco

R$ 0,50

R$ 375,00

PCT

530

Cuco

R$ 0,65

R$ 344,50

PCT

100

Sabor da
Chapada

R$ 1,00

R$ 100,00

UND

1.870

Arisco

R$ 3,06

R$ 5.722,20

PCT

70

Sabor da
Chapada

R$ 0,70

R$ 49,00

UND

750

Soya

R$ 4,31

R$ 3.232,50

KG

290

Campeão

R$ 0,50

R$ 145,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG
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10

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

resistente e inviolada.
VINAGRE
DE
ÁLCOOL,
embalagem plástica de 500 ml,
apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade.

DESCRIÇÃO
AMENDOIM: para torrar, em
embalagem de 500gr, plástica,
transparente e resistente, livre de
sujidades
e
características
impróprias. Contendo data de
embalagem e com validade
mínima de 06 (seis) meses da data
da entrega.
ARROZ BRANCO POLIDO: longo
tipo 1, cor branca umidade entre
12-14%, livre de impurezas, sem
sujidades,
parasitas,
larvas,
bolores, insetos ou microrganismos
que possam torná-lo impróprio
para o consumo humano ou
comprometer
sua
estocagem.
Validade mínima de 10 meses da
data de entrega do produto.
Primária – pacote de polietileno
com
1
Kg
do
produto
acondicionado em fardo de 30 kg
resistente e inviolado.
ARROZ INTEGRAL: pacote de 1
kg, embalagem resistente e
transparente com data de validade
de no mínimo 6 meses e registro
no ministério da agricultura.
ARROZ PARBOLIZADO: Tipo 1,
embalagem plástica e transparente
de 1 kg, acondicionado em fardo
de
30
kg,
apresentar
na
embalagem peso líquido, lote e
prazo de validade.
FARINHA
DE
TRIGO: com
fermento, especial. Embalagem
com 01 Kg, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
peso líquido.
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
100% integral, fonte de fibras em
embalagem a vácuo de 1 Kg, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e numero de lote.
FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 1,
classe carioquinha, em sacos
plásticos transparentes, isento de
sujidades,
não
violados,
resistentes. Acondicionados em
sacos lacrados. A embalagem

UND

420

LOTE 06
U.M.
QUANT.

Maratá

MARCA

R$ 1,24

UNITÁRIO

R$ 520,80

TOTAL

UND

500

Cuco

R$ 5,00

R$ 2.500,00

KG

1.500

Peruche

R$ 3,10

R$ 4.650,00

KG

50

Blue Ville

R$ 3,75

R$ 187,50

KG

2.450

Peruche

R$ 3,00

R$ 7.350,00

KG

150

Brandine

R$ 3,80

R$ 570,00

KG

30

Bona
Benta

R$ 6,70

R$ 201,00

KG

1.350

Dular

R$ 7,00

R$ 9.450,00
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08

09

10

11

deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência, numero de lote,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa. Pct 1
kg.
FEIJÃO PRETO: tipo 1, pacote de
1 kg, novo e de primeira qualidade,
sem presença de grãos mofados
e/ou carunchos, com embalagem
plástica resistente e transparente,
data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 6 meses, com
registro no órgão competente pela
fiscalização.
FEIJÃO, TIPO FRADINHO, tipo
01, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios, com umidade
permitida em lei, isento de material
terroso, sujidades e mistura de
outras espécies, acondicionado em
pacote de 1 kg com registro do
Ministério da Agricultura. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a
partir da entrega do produto.
GRÃO DE BICO: de 1º qualidade,
constituído de grãos inteiros e
sadios com umidade permitida em
lei, isento de material terroso,
sujidades e mistura de outras
espécies,
acondicionado
em
embalagem plástica e resistente e
transparente, peso de 500g, com
data de fabricação e validades
mínima de 06 meses da data de
entrega.
LENTILHA SECA: o produto
deverá estar de acordo com a NTA
02 e 14 (Decreto 12.486 de
20/10/78); Resolução RDC nº
259/2002; Resolução CNNPA nº
12/1978; constituído de no mínimo
95% de grão sintéticos e íntegros
de cor característica, maduros,
limpos e secos, de produção ultima
safra. Isento de detritos, matéria
terrosa, parasita, grãos avariados,
germinados,
carunchados,
danificados
por
insetos,
manchados, enrugados e isentos
de matérias estranhas como grãos
ou outras sementes de outras
espécies. Embalagem primaria:
pacotes de polietileno atóxico,
transparentes
e
resistentes,
contendo até 01 kg. No momento

KG

550

Dular

R$ 5,50

R$ 3.025,00

KG

450

2 de Julho

R$ 4,40

R$ 1.980,00

PCT

95

Zaeli

R$ 5,70

R$ 541,50

UND

70

Zaeli

R$ 5,40

R$ 378,00
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12

13

14

15

16

17

ITEM

01

02

da entrega o produto deverá dispor
de no mínimo 05 meses de
validade.
MACARRÃO ESPAGUETE com
sêmola, massa longa, umidade
inferior a 13 %, a base de: farinha
de trigo de sêmola ou semolina /
ovos / corante natural de urucum
ou outras substâncias permitidas e
submetido
a
processos
tecnológicos
adequados.
Composição nutricional: máximo
76 g de hidrato de carbono. Deverá
apresentar-se livre de impurezas,
insetos e microrganismos que
possam torná-lo impróprio ao
consumo humano. O prazo de
validade, no ato do recebimento,
não deverá ser inferior a 30(trinta)
dias. Embalagem Primária: pacote
de polietileno com 500g do
produto, resistente e inviolado.
MACARRÃO PARAFUSO com
sêmola, embalagem plástica e
transparente de 500 gr, apresentar
na embalagem peso líquido, lote e
prazo de validade.
MACARRÃO
PARAFUSO
INTEGRAL com sêmola, formato
parafuso,
pacote
de
500g,
embalagem plástica resistente e
transparente,
com
data
de
fabricação e prazo de validade de
no mínimo 6 meses a partir da data
de entrega.
MACARRÃO TIPO LETRINHA,
embalagem de 500 gramas, com
ovos, produzida com farinha de
trigo tipo I, pura e livre de
impurezas. Validade mínima de 06
meses no momento da entrega.
MILHO
PARA
MUNGUNZÁ,
embalagem plástica de 500 gr,
apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade.
MILHO
PARA
PIPOCA,
embalagem plástica e transparente
de 500 gr, apresentar na
embalagem peso líquido, lote e
prazo de validade.

DESCRIÇÃO
IOGURTE
DIET,
sabores
diversos, contendo informação
nutricional. Produto destinado á
diabéticos.
Com
data
de
fabricação e validade.
IOGURTE
NATURAL

PCT

450

Brandine

R$ 2,80

R$ 1.260,00

PCT

4.360

Brandine

R$ 2,90

R$ 12.644,00

PCT

200

Galo

R$ 3,95

R$ 790,00

UND

100

Vilma

R$ 4,00

R$ 400,00

UND

2.500

Todo Bom

R$ 1,30

R$ 3.250,00

UND

2.720

Dular

R$ 1,70

R$ 4.624,00

U.M.

LOTE 08
QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

TOTAL

UND

55

Natural Gurt

R$ 2,50

R$ 137,50

UND

28.400

Vitabom

R$ 0,80

R$ 22.720,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG
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03

04

ITEM

01

02

SABORES, Ingredientes; leite
pasteurizado e/ou leite em pó
integral reconstituído, açúcar,
aroma artificial, corante e
fermento lácteo, em garrafinha
plástica tipo “chup chup” com
120g.
A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificação, procedência,
informações nutricional, número
de lote, data de validade.
Validade mínima de 20 (vinte)
dias a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
IOGURTE SEM LACTOSE,
sabores diversos, contendo
informação nutricional e 0% de
lactose em sua composição.
Com data de fabricação e
validade.
PICOLÉ DE FRUTA, sabores
diversos – frutas: Uva, abacaxi,
limão,
coco
e
morango.
Acondicionados em embalagem
plástica de aproximadamente
50g
cada,
contendo
a
identificação do produto, marca
do
fabricante,
data
de
fabricação e prazo de validade.
Deverá ser indicada a marca.

DESCRIÇÃO
CARNE
BOVINA
CONGELADA, carne, bovina,
de
primeira,
sem
osso.
Embalagem
plástica
transparente e resistente, com
peso variável por peça de 1 a 5
kg.Contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA nº 304 de
22/04/96 e n º 145 de 22/04/98,
da Resolução da ANVISA nº
105 de 19/05/99.
CARNE BOVINA DE SAL
Carne, bovina, de primeira, sem
osso. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico
transparente,
com
1
Kg,
contendo
identificação
do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA nº 304 de

UND

270

Natural Gurt

R$ 2,00

R$ 540,00

UND

6.180

Fre-mel

R$ 1,00

R$ 6.180,00

LOTE 10
QUANT.

MARCA

U.M.

UNITÁRIO

TOTAL

KG

550

Friboi

R$ 29,90

R$ 16.445,00

KG

550

Friboi

R$ 31,90

R$ 17.545,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG
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03

04

ITEM

01

22/04/96 e nº 145 de 22/04/98,
da Resolução da ANVISA nº
105 de 19/05/99.
CARNE BOVINA RESFRIADA
DE 1ª QUALIDADE MAGRA,
Patinho, coxão mole ou coxão
duro,
entregues
conforme
requisição: cubos pequenos,
bife ou iscas, sem osso, sem
gorduras
provenientes
de
machos de espécie bovina,
sadios, abatidos sob inspeção
veterinária,
manipulada
em
condições
de
higiene
satisfatória. Deverá ser entregue
em
sacos
plásticos
transparentes, próprios para
alimentos com no máximo 2,5
quilos ou conforme solicitado.
Embalado no dia da entrega. O
estabelecimento
deve
ter
registro de compra de carne
inspecionada e Alvará Sanitário
(Documentos serão solicitados
para
comprovação).
A
embalagem
deverá
conter
etiqueta com os dados de
identificação, data e quantidade.
As
carnes
deverão
ser
entregues
sob-refrigeração
adequada
em
carros
refrigerados
e/ou
caixas
térmicas tipo câmara fria.
CHARQUE
BOVINO
DIANTEIRO, curada, seca, a
base de: carne bovina / sal,
embalado
a
vácuo
–
CRAYOVAC, em caixa de 20 kg
(contendo 20 pacotes de 1 kg
ou 10 pacotes de 2 kg ou 4
pacotes de 5 kg) ou caixa de 30
kg (contendo 30 pacotes de 1 kg
ou 15 pacotes de 2 kg ou 6
pacotes de 5 kg). Não será
aceito JERKED BEEF.

DESCRIÇÃO
CARNE DE GADO MOÍDA, sem
Nitrito e Nitrato. Características
Técnicas: carne bovina sem osso,
com máximo 8% de gordura
congelada e moída sem gordura,
pelanca e sebo aparente, carne de
cor vermelha cereja, elástica firme
e com odor agradável. Sem
sujidades e ação de micróbios.
Inspecionada (SIM, SIE, SIF).
Embalagem de 500gr.

KG

765

Friboi

R$ 29,90

R$ 22.873,00

KG

620

Bertin

R$ 27,00

R$ 16.740,00

LOTE 11
U.M.
QUANT.

PCT

650

MARCA

UNITÁRIO

Campo do
Gado

R$ 7,50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IAW5TCCBIETIMH5V2QS0YG
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02

03

04

05

06

07

COXA E SOBRE-COXA DE
FRANGO
DESOSSADA,
Congelada em embalagem plástica
ou de isopor revestida de plástico
com
1
kg,
apresentar
na
embalagem
data
de
processamento
e
prazo
de
validade.
FÍGADO BOVINO CONGELADO,
em
embalagem
plástica
transparente e resistente, podendo
conter de 1 a 5 kg por peça.
Embalagem deve apresentar data
de valide e número de lote e
obrigatoriamente o selo S.I.F.
FILÉ PEIXE SEM ESPINHA,
congelado:
TIPO
MERLUZA,
Característica: deve apresentar-se
livre de parasitas, peles, escamas,
ossos, partes da cabeça, vísceras
e cartilagens, além de substâncias
químicas e quaisquer outros
contaminantes capazes ou não de
mascarar ou encobrir possíveis
alterações do pescado. O produto
deverá
estar
sempre
em
temperatura
congelada.
Embalagem:
pacote
plástico
atóxico
de
aproximadamente
0,900g a 1 kg. O prazo de validade
deverá ser de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de
fabricação, com rótulo de acordo
com a legislação vigente.
FRANGO INTEIRO CONGELADO,
embalagem plástica e resistente,
apresentando peso líquido, data de
processamento
e
prazo
de
validade. O prazo de validade
deverá ser de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de
fabricação, com rótulo de acordo
com a legislação vigente.
PEITO
DE
FRANGO
1º
QUALIDADE,
congelado.
Embalagem de 1 kg saco plástico
transparente,
contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura.
PEITO DE FRANGO SEM OSSO
limpo,
magro,
não
(FILÉ),
temperado, congelado, proveniente
de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária, apresentando
cor e odor característicos. Isento
de: vestígio de descongelamento

KG

200

Frango de
Ouro

R$ 9,80

R$ 1.960,00

KG

300

Friboi

R$ 13,90

R$ 4.170,00

KG

750

Gulefish

R$ 27,50

R$ 20.625,00

KG

2.780

Frango de
Ouro

R$ 8,20

R$ 22.796,00

KG

4.165

Frango de
Ouro

R$ 9,90

R$ 41.233,50

KG

450

Frango de
Ouro

R$ 13,90

R$ 6.255,00
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09

cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas sujidades,
larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica
resistente, peso líquido de 1 kg,
contendo
na
embalagem
a
identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo
de inspeção do órgão competente,
e data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses a
contar da data da entrega.
QUEIJO TIPO MUÇARELA, de
leite de vaca, de boa qualidade,
não prensado, de consistência
semi
dura,
rígida,
textura
compacta, com odor e sabor suave
e
levemente
salgada,
suas
condições deverão estar de acordo
com a NTA 11 (Decreto 12.486 de
20/10/78). A embalagem do
produto deve ter o selo do S.I.F.,
peso e validade estampado no
régulo da embalagem. A entrega
do produto deve ser de acordo
com a solicitação, quando fatiado,
cada fatia deve ter em média 20 g.
SALSICHA
100%
FRANGO:
resfriada para hot dog, Contendo:
Carne
de
frango,
carne
mecanicamente separada de ave,
pele de ave, água, proteína
vegetal, açúcar, sal, amido (máx.
2%),
açúcar,
Conservadores:
Nitratos e Nitritos de Sódio,
Estabilizante: Tripolifosfato de
Sódio, Realçador de sabor:
Glutamato
Monossódico,
Aromatizantes: aromas naturais,
Antioxidante: Eritorbato de sódio,
Corante: corante natural. NÃO
CONTENDO
GLÚTEN.
Embalagem
em
filme
PVC
transparente ou saco plástico
transparente com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido.

KG

170

Da Vaca

R$ 27,50

R$ 4.675,00

KG

600

Perdigão

R$ 10,50

R$ 6.300,00

São José do Jacuípe - Bahia, 27 de Janeiro de 2020.

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preço Nº 007/2020
Pregão Presencial Nº 032/2019

Órgão Gerenciador:

Município de São José do Jacuípe - CNPJ: 16.443.632/0001-60

Fornecedor:

KLEBSON DE SOUSA QUEIROZ ME, CNPJ: 09.427.726/0001-80, situado
a Rua Araritina, s/n, Planaltino, Capim Grosso – Bahia.

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para Registro de Preço na aquisição de
gêneros alimentícios para serem utilizados na preparação da alimentação
escolar, da Rede Municipal de Ensino de São José do Jacuípe – Bahia

Valor Total:

R$ 19.676,00 (Dezenove mil seiscentos e dezesseis reais)

Validade:

12 meses (27/01/2020 à 27/01/2021)

Preços Registrados:
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
PÃO
DE
CACHORRO
QUENTE: com peso líquido de
50 gramas cada unidade,
cortado
ao
meio
longitudinalmente
para
colocação
de
recheio,
acondicionado
em
saco
plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado. Fabricado
com
matérias-primas
de
primeira qualidade, isentas de
matéria terrosa, parasitos e em
perfeito
estado
de
conservação. Pacote com 10
unidades. Produto de acordo
as normas de higiene e
segurança da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária –
ANVISA.
PÃO DE FORMA INTEGRAL,
contendo água, farinha de trigo
integral, grãos e cereais,
açúcar,
fermento,
acondicionado em embalagem
plástica resistente, com data de
fabricação e validade.
PÃO DE LEITE E MILHO 25
GRAMAS,
simétrico,
com
uniformidade no assado, aroma
e sabor típico. A casca deverá

U.M.

LOTE 12
QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

TOTAL

PACOTE

450

Pão Quente

R$ 4,60

R$ 2.070,00

PACOTE

200

Pão Quente

R$ 4,50

R$ 900,00

UND

650

Pão Quente

R$ 0,32

R$ 208,00
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04

05

06

07

ser dourada na parte superior e
marrom na inferior, com
espessura aproximada de 1 a 2
mm, não dura e sim crocante,
sem a presença de pestana ou
incisão da massa. O miolo
deverá ser consistente, de cor
creme,
com
cavidades
irregulares,
textura
macia,
aveludada, sedosa e elástica.
Apresentar na embalagem data
de fabricação e validade.
PÃO DE LEITE OU MILHO DE
50 GRAMAS, simétrico, com
uniformidade no assado, aroma
e sabor típicos. A casca deverá
ser dourada na parte superior e
marrom na inferior, com
espessura aproximada de 1 a 2
mm, não dura e sim crocante,
sem a presença de pestana ou
incisão da massa. O miolo
deverá ser consistente, de cor
creme,
com
cavidades
irregulares,
textura
macia,
aveludada, sedosa e elástica.
O produto deverá ser entregue
dentro
dos
padrões
de
qualidade estabelecidos, em
veículos
especialmente
autorizados pela Vigilância
Sanitária para esta finalidade.
PÃO DE QUEIJO TIPO FESTA
OU PÃO DELICIA, com peso
liquido de 50 g cada unidade,
com
odor
e
textura
características,
formato
arredondado
e
embalado
individualmente
em
saco
plástico transparente.
PÃO
FRANCÊS
DE
25
GRAMAS,
simétrico,
com
uniformidade no assado, aroma
e sabor típicos. A casca deverá
ser dourada na parte superior e
marrom na inferior, com
espessura aproximada de 1 a 2
mm, não dura e sim crocante,
sem a presença de pestana ou
incisão da massa. O miolo
deverá ser consistente, de cor
creme,
com
cavidades
irregulares,
textura
macia,
aveludada, sedosa e elástica.
O produto deverá ser entregue
dentro
dos
padrões
de
qualidade estabelecidos, em
veículos
especialmente
autorizados pela Vigilância
Sanitária para esta finalidade.
PÃO
FRANCÊS
DE
50
GRAMAS,
simétrico,
com
uniformidade no assado, aroma

UND

12.000

Pão Quente

R$ 0,40

R$ 4.800,00

UND

6.600

Pão Quente

R$ 0,50

R$ 3.300,00

UND

650

Pão Quente

R$ 0,32

R$ 208,00

UND

18.150

Pão Quente

R$ 0,40

R$ 7.260
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e sabor típicos. A casca deverá
ser dourada na parte superior e
marrom na inferior, com
espessura aproximada de 1 a 2
mm, não dura e sim crocante,
sem a presença de pestana ou
incisão da massa. O miolo
deverá ser consistente, de cor
creme,
com
cavidades
irregulares,
textura
macia,
aveludada, sedosa e elástica.
O produto deverá ser entregue
dentro
dos
padrões
de
qualidade estabelecidos, em
veículos
especialmente
autorizados pela Vigilância
Sanitária para esta finalidade.
PÃO FRANCÊS INTEGRAL
DE 50 GRAMAS, contendo na
sua composição água, farinha
de trigo integral, sal, fermento e
demais ingredientes. Embalado
em saco plástico resistente
com data de fabricação e
validade.

UND

5.000

Pão Quente

São José do Jacuípe - Bahia, 27 de Janeiro de 2020.

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
Prefeito Municipal
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