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Adjudicações

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000 CNPJ: 16.418.766/000120

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 040, de 20 de Maio de
2020, que regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico e
PORTARIA MUNICIPAL Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2022, que designa a Equipe de
Apoio e a Pregoeira, e demais normas e redações aplicáveis, ante o Edital de PREGÃO
ELETÔNICO, ADJUDICA conforme a seguir:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
LICITANTES: VENCEDORAS:
Mercadinho Dutra LTDA EPP - CNPJ: 05.696.587/0001-39 nos lotes: 01, 02, 03, 04 e 06 com
valor total de R$ 835.397,00 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E
NOVENTA E SETE REAIS).

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos da rede
pública de ensino do Município de Caraíbas - BA.
R$ 835.397,00 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E
Valor Global :
NOVENTA E SETE REAIS).
Caraíbas - Bahia, 25 de Março de 2022.

Zildi Santos da Silva
Setor de Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
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Atas
Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.

Aos Vinte e oito dias do mês de março de 2022, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de
Caraíbas, Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 16.418.766/0001-20, neste ato representada
pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 012.003.165-50, residente e
domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e figura neste ato como CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Exupério Silva, Centro, na cidade de
Caraíbas, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 30.996.211/0001-97, neste ato representado por sua gestora, a
Sra. Cristiane da Silva Santos, brasileira, casada, residente e domiciliada no Distrito de Vila Mariana, Zona
Rural do Município de Caraíbas, Bahia, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, responsável pelo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos lotes abaixo,
homologada em 28/03/2022, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações e Decreto Municipal nº 006, de 09 de janeiro de 2012, têm entre si, justo e avençado a
presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de Prestação de
Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se
seguem:
1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA,
observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s),
objetivando a Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da
Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos da rede pública de ensino do Município de Caraíbas
- BA, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Empresa MERCADINHO DUTRA LTDA EPP– EIRELI, Situada na rua Beira Rio - 171 - Centro – Cep: 45.177000 –Caraíbas - BA, escrito no CNPJ n° 05.696.587/0001-39, neste ato representado pelo CARLITO DE
OLIVEIRA DUTRA, estado civil Casado, profissão Empresário, n° do CPF 059.405.658-67 e Carteira de
Identidade 1410373770 SSP-BA, domicílio Pça Florisvaldo Rocha de Macedo, 53 – 1 andar – Lucaia - Planalto
– BA , CEP. 45.195-000 e cargo na empresa Socio – Administrador.
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LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOQUE SECO (NÃO-PERECÍVEIS).

ITEM

1.

QTDE

UN

2.000

kg

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

APTI

14,25

28.500,00

COCEAL

4,60

18.400,00

DALON

3,90

3.900,00

TIO LORO

3,85

23.100,00

TEMP.
VITORIA

23,50

470,00

Achocolatado em pó solúvel, preparado com
ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua
formulação, com sabor, cor e odor característicos,
contendo 01 kg, acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico ou embalagem aluminizada,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.
2.

4.000

kg

3.

1.000

kg

4.

Arroz Branco tipo 1, agulhinha acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico,
contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 8 (oito) meses, a contar da
data de entrega.

6.000

kg

5.

Açúcar em pó, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente,
contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Apresentando cor, odor e sabor
característicos. Validade mínima de 08 (oito)
meses, a contar da data de entrega.

Arroz parbolizado, classe longo fino tipo 1,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 8 (oito) meses, a contar da data de
entrega.

20

kg

Açafrão em pó,(CURCUMA) acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico transparente,
aproximadamente 500g, com identificação na
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embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega
6.

2.000

kg

7.

8.

9.

10.

11,27

22.540,00

PETYAN

11,27

22.540,00

PUREZA

25,50

15.300,00

LA
PREFERID
A

32,30

3.230,00

TEMP.
VITORIA

10,30

515,00

Biscoito Salgado, tipo Cream-Cracker, de textura
crocante, com odor, sabor e cor característicos,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
contendo 400 gramas, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

2.000

kg

Biscoito Doce, tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor
e odor característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
contendo 400g, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.

kg

Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído,
com certificado e selo de pureza ABIC,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250
gramas, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da
data de entrega.

600

100

kg

PETYAN

Coco ralado, em flocos finos, acondicionado em
embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com identificação
na embalagem(rótulo)dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

50
Colorau (urucum em pó) acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
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kg

11.

25

kg

12.

15.

Farinha de Trigo Especial ou de Primeira, fabricada
a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de
matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de
conservação. Não podendo estar úmida
fermentada ou rançosa. Acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico transparente,
contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega

4.000

KG

TEMP.
VITORIA

19,50

487,50

COCEAL

4,80

14.400,00

BOA
SORTE

4,70

2.350,00

COCEAL

7,35

29.400,00

COCEAL

8,33

16.660,00

Farinha de mandioca crua tipo 1, grupo seca,
subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes de
mandioca sadias, devidamente, acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico transparente,
contendo 01 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho,
não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou
rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega

500

kg

14.

Cominho em pó, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico transparente,
contendo 500g, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

3.000

kg

13.

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Feijão Carioquinha, tipo 1, embalagem intacta de
1 kg, livres de contaminação química, física ou
biológica empacotada em sacos plásticos limpos,
transparentes, resistentes, atóxicos e não violados,
com identificação do produto, marca do fabricante,
data de empacotamento, prazo de validade e peso
liquido, com registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Validade mínima de
08(oito) meses a contar da data de entrega.

2.000
Feijão preto tipo 1, preto, acondicionado em
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kg

16.

10

kg

17.

19.

20.

ROYAL

27,45

274,50

GAMELEI
RA

5,20

5.200,00

INCAMIL
HO

4,20

4.200,00

NUTRI
COCO

7,75

775,00

PIRACANJ
UBA

4,99

9.980,00

Fermento químico em pó, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, contendo 100g,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega.

1.000

kg

18.

embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 01 kg, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 08 (oito)
meses a contar da data de entrega

Fubá de milho, produto obtido da moagem do grão
de milho são, limpo, isento de matéria terrosa e
parasita. Não podendo apresentar umidade,
fermentação ou ranço. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, contendo 01
kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

1.000

kg

Flocos de Milho, embalagem de 500 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante,
lote, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido. 100% puro de excelente qualidade, não
devendo estar empedrado e isento de sujidades.
Embalagem intacta Validade mínima de 08(oito)
meses a partir da data de entrega.

Litro

Leite de coco - produto obtido de leite de coco,
pasteurizado e homogeneizado. Pó uniforme sem
grumos, cor, aroma e odor característicos, não
rançoso,
acondicionado
em
embalagem
aluminizada, 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega

100

2.000
Leite integral UHT (sem adição de açúcar e com
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Litro

21.

2.000

KG

22.

Leite em pó integral, com pó em aspecto uniforme,
sem grumos, cor branco amarelada. O leite em pó
deverá conter apenas proteínas, açúcares,
gorduras e outras substâncias minerais do leite e
nas mesmas proporções relativas, salvo quando
ocorrer originada por processo tecnologicamente
adequado. Embalagem individual do produto
deverá ser recipiente de um único uso, hermético,
adequado para as condições previstas de
armazenamento e que confira uma proteção
apropriada contra a contaminação. Rotulagem: Os
dizeres de rotulagem devem obedecer à legislação
em vigor. Embalagem com peso líquido mínimo de
200 gramas. Embalado em plástico (polietileno)
atóxico opaco metalizado para manter as
características normais do produto. A embalagem
primária deve declarar a marca, nome e endereço
do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote
e número do registro no órgão competente.
Embalagem termosselada. Livre de perfurações.
Validade mínima de 08(oito) meses a contar da
data da entrega.

2.000

KG

23.

menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do
produto), cor, aroma e odor característico, não
rançoso, acondicionado em embalagem de
papelão tipo longo vida, contendo 1 l, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. O produto deverá
possuir selo de inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 03 (três) meses a contar da
data de entrega.

32,50

65.000,00

VILMA

5,85

11.700,00

VILMA

5,85

11.700,00

Macarrão, do tipo parafuso, com ovos,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 500g,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega.

2.000

KG

PIRACANJ
UBA

Macarrão, do tipo espaguete, com ovos,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, contendo 500g
ou 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
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Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da
data de entrega.
24.

500

kg

25.

500

kg

26.

27.

2.600,00

SEMPRE
VERDE

5,90

2.950,00

QUERO

11,99

1.199,00

VILMA

8,35

4.175,00

BONARE

3,99

2.394,00

Mistura para bolo, embalagem de 01 ou 05 Kg.
SABORES ABACAXI, BAUNILHA, COCO, MILHO,
CHOCOLATE, LARANJA. Contendo farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico. A embalagem
deverá ter identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, número de lote,
prazo de validade e peso liquido. Validade mínima
de 08(oito) meses a contar da entrega.

600

KG

5,20

Milho verde em conserva, a base de: milho /água /
sal sem conservantes, acondicionado em
embalagem contendo 200g ou 2 kg (peso líquido),
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de material
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega

500

kg

28.

Milho de Pipoca, grãos ou pedaços de grãos de
milho, apresentando ausência parcial ou total do
gérmen. Embalagem de 500 gramas, limpas,
transparentes, resistentes, atóxicos e não violados.
Com data da fabricação, validade, e número do lote
do produto. Validade mínima de 08(oito) meses a
contar da data da entrega.

100

kg

BAHIA
Milho para preparo de canjica, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Extrato de tomate Latas ou sachê de 340 gramas,
1ª Qualidade. Produto resultante da concentração
da polpa de tomates maduros, sem pele, sem
semente, por processo tecnológico adequado.
Será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de
cloreto de sódio. Produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar processamento
defeituoso. Característica: Aspecto: massa espessa
tipo pasta, cor vermelha; cheiro próprio; sabor
próprio. O produto não poderá conter sujidades,
parasitas e larvas. O produto deverá estar

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJQ4RJYYMTLBMUEZN0VCOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Julho de 2022
10 - Ano XIV - Nº 1452

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20

acondicionado em embalagem primária de latas
adequadas ou sachês de 340 gramas e embalagem
secundária de caixas de papelão reforçado.
Quando latas, as mesmas não poderão estar
amassadas, enferrujadas ou quaisquer outros
aspectos que alterem a qualidade do produto. A
embalagem deverá ter identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, número
de lote, prazo de validade e peso liquido. Validade
mínima de 08 (oito) meses a contar da data da
entrega.

29.

1.000

Litro

30.

31.

32.

250

kg

9.700,00

SNHA

17,65

14.120,00

SOUTO

0,95

380,00

88

29,50

7.375,00

Proteína texturizada de soja, (SABOR FRANGO),
descascada e desengordurada através da remoção
parcial dos carboidratos, devendo manter a maior
parte das fibras originalmente presentes nos grãos
de soja, devendo conter no mínimo 25 gramas de
proteínas para cada porção de 50 gramas,
Acondicionado em embalagem transparente,
intacta eintegra de 500g que deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação e data de validade. O
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. O produto
deverá ter Validade mínima de 08(oito) a contar da
data de entrega.

400

KG

9,70

Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica
resistente transparente, ou lata contendo 900 ml,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Validade mínima de
12 (doze) meses a contar da data de entrega.

800

KG

SOYA

Sal marinho iodado refinado, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico,
contendo 1 kg, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da
data de entrega.

Sardinha, Sardinha em conserva, preparada com
pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em
óleo comestível. Acondicionado em recipiente
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo
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aproximadamente 125g de peso líquido drenado. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar, validade mínima de

08(oito) meses a contar da data de entrega.
33.

2.500

DAFRUTA

Litro

11,30

28.250,00

Suco concentrado. Sabores: MANGA, UVA,
GOIABA e MARACUJÁ. Embalagem de 500 ml,
rendimento mínimo de 3 litros por embalagem. Na
embalagem deverá constar modo de preparo, data
da fabricação, data de validade, e número do lote
do produto. Validade mínima de 08(oito) meses a
contar da data de entrega

VALOR TOTAL DO LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOQUE SECO (NÃO-PERECÍVEIS).
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LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES E DERIVADOS

ITEM

1.

QTDE

UN

2.000

kg

2.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

JF

24,50

49.500,00

FRIBOI

29,95

59.900,00

AVINOR

15,05

30.100,00

Carne Bovina em Cubos tipo acém congelada,
proveniente de animais sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa.
Isento de: excesso de gordura e cartilagem,
coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada,
vestígios de descongelamento, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer
substância
contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, à vácuo, peso
líquido de 1 ou 2 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 de entrega

2.000

litro

MARCA

Carne Bovina Moída tipo acém congelada,
proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa.
Isento de: vestígios de descongelamento, excesso
de gordura, cartilagem e aponervose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer
substância
contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso
líquido de 1kgou 2 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 de entrega.

2.000

Kg

3.

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO

Coxa e Sobre coxa, congelado, não temperado, de
primeira qualidade, isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características
naturais (físicas, químicas e organolépticas).
Deverá ser acondicionada em embalagem primária

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJQ4RJYYMTLBMUEZN0VCOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Julho de 2022
13 - Ano XIV - Nº 1452

Caraíbas

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20

constituída de plástico atóxico transparente,
isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Em pacote devidamente selada, com
especificação de peso, validade, identificação do
produto, marca/procedência. Validade mínima de
06(seis) meses a contar da data de entrega.
4.

4.000

KG

5.

6.

9,42

37.680,00

AVINOR

16,95

8.475,00

AVINOR

21,66

64.980,00

Frango Inteiro, congelado, não temperado, de
primeira qualidade, isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características
naturais (físicas, químicas e organolépticas).
Deverá ser acondicionada em embalagem primária
constituída de plástico atóxico transparente,
isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Em pacote devidamente selada, com
especificação de peso, validade, identificação do
produto, marca/procedência. Validade mínima de
6(seis) meses a partir da data de entrega.

500

KG

AVINOR

Linguiça mista, composta por carnes de porco e
boi, selecionadas, sem pimenta, com odor, sabor e
cor característico, com carga máxima de 10% de
gordura, sem partes duras e nervos, e isenta de
sujidades, congelada, de 1º qualidade,
apresentando-se gomos uniformes, adicionada de
condimentos naturais em proporções adequadas,
embalada em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. Embalagem
intacta, na embalagem deverá constar data da
fabricação, data de validade e número do lote do
produto. Não deverá apresentar superfície úmida,
pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas ou
consistência anormal. Só serão aceitos produtos
com a comprovação da inspeção SIF/DIPOA.
Validade mínima de 08 meses na data de entrega.

3.000
Peito de Frango (sem pele e sem osso), limpo,
magro, não temperado, congelado, proveniente
de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária,
apresentando cor e odor característicos. Isento de:
vestígio de descongelamento, 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 de entrega.
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7.

400

PIF PAF

7,50

3.000,00

Salsicha de carne bovina, suína, tipo hot dog com
no máximo 02 % de amido. Com aspecto
característico, cor própria, sem manchas, ou
esverdeadas. Com odor e sabor próprio, com
adição de agua ou gelo no máximo 10 %. Com
registro no SISP-.

VALOR TOTAL DO LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES E DERIVADOS

253.635,00

LOTE III GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DERIVADOS LÁCTEOS E REFRIGERADOS

ITEM

1.

QTDE

UN

5.000

litro

2.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

POLAR

4,80

24.000,00

POLAR

3,49

34.900,00

POLAR

3,58

35.800,00

Bebida láctea , refrigerado, mistura homogênea,
isento de estufamento, mofo, sem precipitação,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, atóxico, contendo 01 litro. Contendo
na embalagem a identificação do produto, marca
do fabricante, validade, data de embalagem,
peso líquido e selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 30 (trinta) dias
a contar da data da entrega.

10.000

litro

MARCA

Iogurte de Frutas (morango ou pêssego),
refrigerado, mistura homogênea, isento de
estufamento,
mofo,
sem
precipitação,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, atóxico, contendo 01 litro. Contendo
na embalagem a identificação do produto, marca
do fabricante, validade, data de embalagem,
peso líquido e selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 30 (trinta) dias
a contar da data da entrega

10.000

litro

3.

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO

Leite pasteurizado, Leite Integral Tipo C,
pasteurizado, na embalagem deverá constar data
da fabricação data de validade e número do lote
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do produto. Validade mínima de 3 dias na data
da entrega.
4.

500

KG

5.

Margarina com sal, com 80% de teor de gordura,
refrigerado, não rançoso, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno, contendo
500g. Contendo na embalagem a identificação
do produto, marca do fabricante, validade, data
de embalagem, peso líquido e selo de inspeção
do órgão competente. Validade mínima de 08
(oito) meses a contar da data da entrega

200

KG

DELICAT
A

13,25

6.625,00

POLAR

28,37

5.674,00

Queijo tipo mussarela, fresco, refrigerado,
cortado em fatias finas em torno de 20g cada,
embaladas em saco plástico resistente atóxico e
transparente. Isento de estufamento, rachadura
e mofos. Devendo ser fatiado no dia anterior ao
pedido. Contendo 500 na embalagem e a
identificação do produto, validade, data de
embalagem, peso líquido, marca do fabricante. O
produto deverá ter selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 03 (três) dias a
contar no ato da entrega

VALOR TOTAL DO LOTE III -

106.999,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: DERIVADOS LÁCTEOS E REFRIGERADOS

LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: HORTIFRUTIGRANJEIROS

ITEM

1.

2.

QTDE

UN

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO

KG

Alho nacional extra, os dentes devem estar bem
definidos, limpos, firmes, sem manchas e livre de
broto. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

KG

Batata inglesa especial, in natura, extra AA, com
a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho
uniforme, procedente de espécies genuínas e
sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas
e larvas, sem manchas esverdeadas e livre de

400

1.000

MARCA

VALOR
UNIT

CHINES

18,77

7.508,00

BRANCA

4,03

4.030,00
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broto.
3.

1.000

KG

4.

5.

6.

BRANCA

7,60

3.800,00

SOMAY

174,00

22.620,00

BRANCA

6,02

3.010,00

Ovo branco de galinha, produto fresco de ave
galinácea, tipo grande (50g), íntegro, tamanho
uniforme e cor branca, proveniente de avicultor
com inspeção oficial, cor, odor e sabor
característico, casca lisa, pouco porosa, sem
manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento
de podridão e fungos. A gema deve se
apresentar translúcida, firme, consistente, livre
de defeito, ocupando a parte central do ovo e
sem germe desenvolvido. A clara deve se
apresentar transparente, densa, firme, espessa,
límpida, sem manchas ou turvação e intactas.
Acondicionado em embalagem resistente de
papelão, plástico ou isopor. Contendo na
embalagem a identificação do produto, marca
do fabricante, validade, data de embalagem,
peso líquido e selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 20 dias a
contar no ato da entrega.

500

KG

4.030,00

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo,
procedente de espécies genuínas e sãs, frescas,
firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento
de brotos, lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas

130

Caixa

4,03

Cebola branca, roxa fresca, extra, com as
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem
seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de
origem física, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície externa, insetos, parasitas e larvas.

500

KG

BRANCA

Tomate longa vida extra AA, in natura,
procedente de espécies genuínas e sãs, frescas,
polpa íntegra e firme, coloração uniforme, casca
lisa e firme. Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas
e larvas

VALOR TOTAL DO LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: HORTIFRUTIGRANJEIROS

LOTE VI -
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: POLPA DE FRUTA
ITEM

1.

QTDE

UN

1.000

KG

2.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

BRASFUT

10,18

10.180,00

BRASFUT

10,18

10.180,00

BRASFUT

15,45

15.450,00

Polpa de Fruta integral de acerola, pasteurizada,
congelada, sem adição de corantes artificiais e
aditivos químicos, sabor característico e agradável.
Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte
e
desagradável
e
qualquer
substância
contaminante. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso
líquido de 01 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 12 (doze) meses,
a contar da data de entrega.

1.000

KG

MARCA

Polpa de Fruta integral de manga, pasteurizada,
congelada, sem adição de corantes artificiais e
aditivos químicos, sabor característico e agradável.
Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte
e
desagradável
e
qualquer
substância
contaminante. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso
líquido de 01 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 12 (doze) meses,
a contar da data de entrega.

1.000

KG

3.

GÊNERO ALIMENTÍCIO/ ESPECIFICAÇÃO

Polpa de Fruta integral de maracujá, pasteurizada,
congelada, sem adição de corantes artificiais e
aditivos químicos, sabor característico e agradável.
Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte
e
desagradável
e
qualquer
substância
contaminante. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso
líquido de 01 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 12 (doze) meses,
a contar da data de entrega.
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4.

1.000

BRASFUT

KG

10,19

10.190,00

Polpa de Fruta integral de goiaba, pasteurizada,
congelada, sem adição de corantes artificiais e
aditivos químicos, sabor característico e agradável.
Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte
e
desagradável
e
qualquer
substância
contaminante. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico, resistente, transparente, peso
líquido de 01 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 12 (doze) meses,
a contar da data de entrega.

VALOR TOTAL DO LOTE VI -

46.000,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: POLPA DE FRUTA
VALOR TOTAL DA PROPOSTA = OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS.

835.397,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado
pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Serviços, observadas as disposições contidas no Edital
do Pregão Eletrônicol nº 002/2022.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Serviços, decorrente
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022.
2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender
todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários
ao controle e administração da presente Ata.
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 006, de 09 de
janeiro de 2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo
valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar
o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados,
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada
a partir da data de sua assinatura.
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de
Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de vinte dias daquela data.
7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços
será o Foro da Comarca de Caraíbas-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas,
que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
_______________________________

_____________________________
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cristiane Silva Santos
Gestor do FUndo
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
Jones Coelho Dias
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

______________________________
MERCADINHO
CONTRATADA

DUTRA

LTDA

EPP–

TESTEMUNHAS:
EIRELI
1._____________________________________
CPF: _________________________
2.______________________________________
CPF:_________________________
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CONTRATO PE Nº 001-03/2022
Contrato de Fornecimento, que entre si
celebram A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAÍBAS - O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CARAÍBAS-BA e a Empresa
MERCADINHO DUTRA LTDA EPP.

O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua Luis Eduardo Magalhães, S/N, Caraíbas, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n. 16.418.766/0001-20,
Representada neste ato pelo Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, brasileiro, casado, portador do RG – e
CPF -, residente e domiciliado na sede deste município, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e figuram neste ato como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Exupério Silva, Centro, na cidade de Caraíbas, Bahia,
inscrito no CNPJ sob o nº 30.996.211/0001-97, neste ato representado por sua gestora, a Sra. Cristiane da
Silva Santos, brasileira, casada, residente e domiciliada no Distrito de Vila Mariana, Zona Rural do
Município de Caraíbas, Bahia e a Empresa: MERCADINHO DUTRA LTDA EPP– EIRELI, Situada na rua Beira
Rio - 171 - Centro – Cep: 45.177-000 –Caraíbas - BA, escrito no CNPJ n° 05.696.587/0001-39, neste ato
representado pelo CARLITO DE OLIVEIRA DUTRA, estado civil Casado, profissão Empresário, n° do CPF
059.405.658-67 e Carteira de Identidade 1410373770 SSP-BA, domicílio Pça Florisvaldo Rocha de Macedo,
53 – 1 andar – Lucaia - Planalto – BA , CEP. 45.195-000 e cargo na empresa Socio - Administrador, aqui
denominada CONTRATADO, com base na Lei Federal n 8.666/93 de 21 de junho de 19 93, alterada pela
Lei n° 8.883/94, respolvem celebrar o presente CONTRATO, autorizado pelo despacho constante do
Processo Administrativo, n°015/2022 na modalidade Pregão Eletrônico n° 002/2022 e Ata de Registro de
Preços nº 002//2022, mediante as seguinte cláusulas e condições:

CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO:
Constitui objeto do presente contrato Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades
da Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos da rede pública de ensino do Município de
Caraíbas – BA.
1.1. Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta da Contratada, o edital e
demais documentos apresentados no Pregão Eletrônico nº 002-2022.
1.2. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação contratada com outrem, em cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não
se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros;
1.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou supressões
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado;
1.4. As supressões poderão ser superiores a 25%¨, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
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1.5. Do Fornecimento: As empresas devem acusar o recebi,ento das Autorizações de Fornecimento,
cocolocando a data, horário, carimbo cnpj da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o
documento, aquela que não o fizer, será convocada através de Diário Oficial do Municiío, à retirar a
referida autorização de fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, dob pena de
receber advertência.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS ENTREGA DOS PRODUTOS:
2.1. O prazo de vigência do presente contrato fica vinculado a data da assinatura do mesmo, assim como
o seu término em 31/12/2022, podendo ser prorrogado se houver interesse de ambas as partes conforme
lei 8.666/93;
2.2. A entrega dos produtos será na Secretarias Municipal, localizado na Praça Exupério Silva, Centro, na
cidade de Caraíbas, Bahia, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato
pelo telefone (77) 3443-1229.
2.3. A empresa vencedora do certame terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis improrrogáveis, para
entregar o objeto licitado, após a assinatura do contrato ou envio da nota de empenho, sob pena das
penalidades previstas neste edital;
2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto;
2.5. Não Será permitida a entrega fragmentada dos materiais, caso os fornecedores não atente quanto
esta questão a prefeitura poderá devolver no todo ou em parte os produtos dependendo de suas
necessidades, e aplicará as sanções administrativas do artigo 86 e 87 da lei 8666/93;
2.6. A empresa vencedora de qualquer item desta licitação está obrigada a entregar os pedidos de acordo
autorização de fornecimento cujos valores podem variar de R$: 100,00 (cem reais) até um montante mais
expressivo;
2.7. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura.
2.8. Por se tratar de alimentação e Merenda Escolar, cuja alimentação respeita um cardápio programado
por escala (Kcal/proteína/dia/pessoa), não será tolerado sob nenhuma hipótese o atraso na entrega, ou
a entrega feita fora dos horários e dias da semana previstos e solicitados pelo Setor requisitante. Qualquer
tipo de atraso ou entrega fora dos padrões estabelecidos será a contratada penalizada dentro das
punições previstas no Edital e em legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO;
3.1. Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagara à CONTRATADA o valor constante da AFM
e conforme descrito abaixo:

3.2. Valor global do presente contrato é de R$: 500.000,00 (uinhentos mil reais);
Parágrafo Único. Nos preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do
objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas com transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais,
seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as
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especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a
erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.052- Manutenção da Alimentação Escolar
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:
5.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias
úteis após a apresentação de nota fiscal, em 02 (duas) vias, e depois de atestada pelo Contratante o
recebimento definitivo do objeto licitado;
5.2. O pagamento somente será liberado após confirmação de que a contratada continua regular com a
Seguridade Social INSS, FGTS, FEDERAL, Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
5.3. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
5.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
5.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte da contratada;
5.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore;
5.7. Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será
dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis;
6.2. A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
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CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes da lei, obriga-se a:
7.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificações técnicas constante no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
7.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios o seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
7.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
7.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsanbilidade, bem como ressacir o equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou
interrupção do fornecimento do contrato, exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda de caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (
quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
7.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.6. Providenciar e mante atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes,
necessários a execução do contrato;
7.7 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execuçãodo objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
7.8. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
7.9. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais;
7.10. Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica
necessária à sua execução;
7.11. Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
7.12. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos materiais, indicação
de sua quantidade, preço unitário e valor total;
7.13. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa autorização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
8.1. Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
8.2. Realizar o pagamento pela execução do contrato;
8.3. Proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
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oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 ( dez) dias corridos da sua
assinatura;
8.4. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange e recolhimento do FGTS,
FEDERAL, CNDT, CND, ESTADUAL E MUNICIPAL;
8.5 A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
8.6 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços,
conforme modelo Anexo - IV;
8.7 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos;
8.8 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
8.9 Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA NONA – FORMA DE FORNECIMENTO:
9.1. A forma de fornecimento do presente contrato será de forma parcelada, conforme as necessidades
do município.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO;
10.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art.
67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato;
10.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal n 8.666/93, sendo
certo que, esgotando o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
orgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamento aceito pela Administração o objeto
contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada;
10.3. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores, conforme designação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES:
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520.02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
11.1. 10% ( dez por cento ) sobre ovalor desnte contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço do caução, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação;
11.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou fornecimento não realizado;
11.3. 0,7% ( sete décimos por cento ) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo;
11.4. A multa que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;
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11.5. A multa aplicada após a regular processo administrativo, será descontada da garantia do contrato
faltoso, sendo certo que, se o valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda
desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.Acaso não tenha sido exigida
garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido á
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
11.6. § 6º - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante vencedora,
este poderá sofrer às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02: A falsidade de declaração
prestada, em qualquer das declarações exigidas no certame, caracterizará o crime de que trata o art. 299
do código penal, além da sanção prevista no item 18.4 deste Edital;
11.7. A contratada que deixar de realizar os serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com Administração Pública pelo prazo de até cinco
anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo
da ação penal correspondente na forma da lei;
11.8. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a
sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato
punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:
12.1. A rescisão contratual poderá ser punitiva ou amigável.
Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorrerá por ato unilateral e formal desta Prefeitura Municipal
nos casos a seguir enumerados:
12.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
12.3. Lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade so
fornecimento nos prazos estipulados;
12.4. Atraso injustificado do fornecimento;
12.5. Paralização não autorizada do fornecimento;
12.6. Subcontratação total do seu objeto, associação do contrato com outrem, cessão ou trasnferência
deste ajuste, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação do contratado;
12.7. Desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no acompanhamento e
fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores;
12.8. Cometimento reiterado de faltas no fornecimento;
Parágrafo Segundo. A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização
escrita fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo, desde
que haja conveniência para o Contratante;
Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido
dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 79 da Lei n° 8.666/93;
Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos
acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante
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ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL:
13.1 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus
anexos ena proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Anagé, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato;
14.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Caraíbas – Bahia 28 de Março de 2022.

_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
Jones Coelho Dias
Prefeito Municipal

_____________________________
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cristiane Silva Santos
Gestor do FUndo
CONTRATANTE

CONTRATANTE

_______________________________
MERCADINHO DUTRA LTDA EPP– EIRELI

TESTEMUNHAS:
1._____________________________________
CPF: _________________________
2.______________________________________
CPF:_________________________
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Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20
GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
que foram cumpridas todas as formalidades das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e suas ulteriores
alterações, ante o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO E atentando ao julgamento da Pregoeira
Municipal e Equipe de Apoio e Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica desta
Municipalidade, o Prefeito HOMOLOGA o Processo Licitatório conforme a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
LICITANTES VENCEDORAS:
Mercadinho Dutra LTDA EPP - CNPJ: 05.696.587/0001-39 nos lotes: 01, 02, 03, 04 e 06 com valor
total de R$ 835.397,00 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E
SETE REAIS).

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da
Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos da rede pública de ensino do
Município de Caraíbas - BA.
R$ 835.397,00 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E
Valor Global da
NOVENTA E SETE REAIS).
Contratação:
Tendo em vista a homologação do presente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico fica
determinado:
a) À Procuradoria Jurídica que convoque as licitantes vencedoras do certame para assinar os
instrumentos contratuais;
b) À Contabilidade que empenhe os instrumentos contratuais conforme disponibilidade de Dotações
Orçamentárias;
c) À Secretaria Municipal de Administração que providencia a publicidade dos Atos Administrativos
contidos neste processo e informe aos setores interessados sobre o resultado do certame.

Caraíbas - Bahia, 25 de Março de 2022.

Jones Coelho Dias
PREFEITO MUNICIPAL
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RESUMO DE CONTRATO PE Nº 001-03/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADA:

Mercadinho Dutra LTDA EPP - CNPJ: 05.696.587/0001-39

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos da rede pública de
ensino do Município de Caraíbas - BA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 835.397,00 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).
DATA DA ASSINATURA:
PRAZO DE DURAÇÃO:

28 de Março de 2022.
31/12/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº

002/2022
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