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EXTRATO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022
O pregoeiro oficial do município de Cipó – Bahia, resolve, ADJUDICAR, o objeto do processo licitatório, realizado
sob modalidade Pregão Presencial Nº. 004/2022, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 0107/2022,
a empresa FLAVIO ADILSON LEONE NOVAES DE SOUSA 94316511572, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF. 42.180.863/0001-38 no valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Tipo:
Menor Preço por valor global. Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de carro de
som, para divulgação de ações institucionais do município de Cipó/BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei
nº 8.666/93.
Cipó - Bahia, 04 de abril de 2022.

EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Presencial Nº. 004/2022, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 0107/2022, Tipo:
Menor Preço por valor global. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de carro de
som, para divulgação de ações institucionais do município de Cipó/BA. Empresa: FLAVIO ADILSON LEONE
NOVAES DE SOUSA 94316511572, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 42.180.863/000138 no valor global R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.
Cipó - Bahia, 04 de abril de 2022.
José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
O pregoeiro oficial do município de Cipó – Bahia, resolve, ADJUDICAR, o objeto do processo licitatório, realizado
sob modalidade Pregão Presencial Nº. 005/2022, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 0108/2022,
a empresa ÁGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ/MF. 42.180.863/0001-324.149.836/0001-10 no valor global de R$ 156.000,00 (cento e
cinquenta e seis mil reais) Tipo: Menor Preço por valor global. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestar serviços de consultoria e assessoria técnica no planejamento, acompanhamento e gestão técnica de
obras da Secretaria Municipal de Educação, Junto aos Órgãos Ministeriais, Caixa Econômica Federal,
Fundações, Autarquias, UPB e Secretaria Estadual de Educação. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93
Cipó - Bahia, 04 de abril de 2022.
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Presencial Nº. 005/2022, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 0108/2022, Tipo:
Menor Preço por valor global. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria
e assessoria técnica no planejamento, acompanhamento e gestão técnica de obras da Secretaria Municipal de
Educação, Junto aos Órgãos Ministeriais, Caixa Econômica Federal, Fundações, Autarquias, UPB e Secretaria
Estadual de Educação. Empresa: ÁGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 42.180.863/0001-324.149.836/0001-10 no valor global de R$
156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.
Cipó - Bahia, 04 de abril de 2022.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Presencial Nº. 006/2022 autuado nos autos do Processo Administrativo Nº.
0109/2022, à empresa: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.22.549.567/0001-54, nos seguintes valores globais: R$ 118.950,00(cento e dezoito mil,
novecentos e cinquenta reais) para o lote 01 e R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) para o lote 02.
Tipo: Menor preço por valor global por lote. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
peixes e kit básico de alimentos da Semana Santa, visando o atendimento das demandas da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Município de Cipó. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.

EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Presencial Nº. 006/2022, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 0109/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peixes e kit básico de alimentos da Semana
Santa, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome do Município de Cipó. Tipo: Menor preço valor global por lote. Empresa: DALINE MARLEIDE DE
SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.22.549.567/0001-54, nos
seguintes valores globais: R$ 118.950,00(cento e dezoito mil, novecentos e cinquenta reais) para o lote 01 e R$
182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) para o lote 02.
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 005/2022-SRP autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 077/2022, à empresa: ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF. 31.847.317/0001-91, no seguinte valor global: R$ 41.832,00 (quarenta e um mil, oitocentos
e trinta e dois reais) para o lote 02 e a empresa DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 22.549.567/0001-54, nos seguintes valores globais: R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) para o lote 03 e R$ 2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais) para o lote 04. Tipo:
Menor preço por valor global por lote. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis (carnes e embutidos, frango, peixe e ovos), com entrega parcelada, para suprimento da
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93.

Cipó - Bahia, 20 de abril de 2022.
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº. 005/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 077/2022.
Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e
embutidos, frango, peixe e ovos), com entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de
Ensino do Município de Cipó-BA. Tipo: Menor preço valor global por lote. Empresa: ALFA COMERCIAL DE
ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 31.847.317/0001-91, no seguinte
valor global: R$ 41.832,00 (quarenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais) para o lote 02 e a empresa
DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
22.549.567/0001-54, nos seguintes valores globais: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para o lote 03 e R$
2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais) para o lote 04.
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 25 de abril de 2022.
José Marques dos Reis
Prefeito Municipal

Certificação Digital: SC58JKLV-AE453ZPN-WELQ2GIF-UCNF4MFQ
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/cipo

Edição 1.475 | Ano 11
11 de maio de 2022
Página 7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 008/2022-SRP autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 080/2022, à empresa: ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF. 31.847.317/0001-91, no seguinte valor global: R$ 171.099,22 (cento e setenta e um mil,
noventa e nove reais e vinte e dois centavos). Tipo: Menor preço por valor global. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de leite, com entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede
de Ensino do Município de Cipó-BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Cipó - Bahia, 04 de abril de 2022.
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 008/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº. 008/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 080/2022.
Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de leite, com entrega parcelada, para suprimento da
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Tipo: Menor preço valor global. Empresa: ALFA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
31.847.317/0001-91, no seguinte valor global: R$ 171.099,22 (cento e setenta e um mil, noventa e nove reais e
vinte e dois centavos).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 009/2022-SRP autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 081/2022, à empresa: FRED JORDÃO DE SOUZA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.04.958.932/0001-00, no seguinte valor global: R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil
reais). Tipo: Menor preço por valor global. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de polpas
de frutas, com entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de
Cipó-BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Cipó - Bahia, 04 de abril de 2022.

EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 009/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº. 009/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 081/2022.
Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de polpa de frutas, com entrega parcelada, para
suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Tipo: Menor preço valor global.
Empresa: FRED JORDÃO DE SOUZA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.04.958.932/0001-00, no seguinte valor global: R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 010/2022-SRP autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 082/2022, à empresa: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 22.549.567/0001-54, no seguinte valor global: R$ 13.992,00 (treze mil novecentos e noventa e dois
reais). Tipo: Menor preço por valor global. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pães,
com entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.

EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 010/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº. 010/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 082/2022.
Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de pães, com entrega parcelada, para suprimento da
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Tipo: Menor preço valor global. Empresa:
DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
22.549.567/0001-54, no seguinte valor global: R$ 13.992,00 (treze mil novecentos e noventa e dois reais).
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 012/2022-SRP autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 098/2022, à empresa: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 22.549.567/0001-54, nos seguintes valores globais: R$ 185.449,00 (cento e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais) para o lote I e R$ 37.166,40 (trinta e sete mil, cento e sessenta e seis
reais e quarenta centavos) para o lote II. Tipo: Menor preço por valor global por item. Objeto: Registro de preços
para eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as
necessidades das diversas Secretarias do Município de Cipó/BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93.
Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOL Nº. 012/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº. 012/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 098/2022.
Objeto Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de gêneros alimentícios
diversos, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Cipó/BA. Tipo: Menor preço
valor global por item. Empresa: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF. 22.549.567/0001-54, nos seguintes valores globais: R$ 185.449,00 (cento e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) para o lote I e R$ 37.166,40 (trinta e sete mil, cento e sessenta e seis
reais e quarenta centavos) para o lote II.
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Cipó - Bahia, 06 de abril de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022-SRP
O Pregoeiro Oficial do Município de Cipó – Bahia, resolve ADJUDICAR, os objetos do processo licitatório
realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 017/2022-SRP autuado nos autos do Processo Administrativo
Nº. 0122/2022, a empresa DIELUB COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF. 22.822.986/0001-18 no seguinte valor global: R$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e
cinquenta e oito mil reais) para o lote I, e a empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO LUCAS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 07.430.855/0001-00, no seguinte valor global: R$ 159.995,00
(cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais) para o lote II. Tipo: Menor preço por valor
global por lote. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível tipo: gasolina comum
e derivados, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para atender as necessidades da frota
de veículos do Município de Cipó/BA. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Cipó - Bahia, 18 de abril de 2022.
EVERSON COSTA SOUZA
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022 - SRP
O Prefeito Municipal de Cipó - Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº.
10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico Nº. 017/2022-SRP, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 0122/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível tipo: gasolina comum e derivados,
com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para atender as necessidades da frota de veículos
do Município de Cipó/BA. Tipo: Menor preço valor global por lote. Empresa: DIELUB COMERCIAL DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 22.822.986/0001-18 no seguinte
valor global: R$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil reais) para o lote I, e a empresa:
POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO LUCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF.
07.430.855/0001-00, no seguinte valor global: R$ 159.995,00 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e
noventa e cinco reais) para o lote II.
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.
Cipó - Bahia, 20 de abril de 2022.
.

José Marques dos Reis
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.22.549.567/0001-54, situada à Avenida sete de setembro nº 860,centro, Cipó-BA, neste ato representada por
Daline Marleide Santana, inscrito no CPF/MF sob o n.º 065.666.145-32, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, considerando o
julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 012/2022, com abertura em 24/03/2022, homologado em
06/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações
posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar
nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no que for pertinente, e em
conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao processo em epígrafe, sendo
o valor total dos preços registrados é de R$ 185.449,00 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais) para o lote I e R$ 37.166,40 (trinta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
para o lote II, perfazendo o valor global de R$ 222.615,40 (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e quinze reais
e quarenta centavos), com os seguintes valores unitários:
LOTE I – GÊNERO ALIMENTÍCIO
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Açafrão: deve ser constituído de
matéria prima de boa qualidade e
apresentar aspecto, cor, cheiro e
sabor característico do produto.
Não conter sal na sua composição.
Embalagem comtendo 50gr., com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as
normas e/ou resoluções vigentes da
anvisa/ms.
Deverá
conter
a
validade de no mínimo 06 a 01 ano.
Registro no ms. De acordo com a
rdc n°276/2005.

2

Achocolatado
200ml
ingredientes:
leite
integral
reconstituído, açúcar, soro de leite
em pó, cacau em pó, gordura
vegetal hidrogenada, extrato de
malte, sal, vitamina (c,pp,e,b6,b2,b1
e a), espessante: goma guar e
carragena, estabilizantes: mono e
diglicerídios, citrato de sódio e
lecitina de soja, aromaltizante. Valor
energético: 185 kcal e carboidratos
que
equivalem
a
15%
da
necessidade diária.

UND.

QTD

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

MARCA
DA ANA

Und

100

R$ 0,97

R$ 97,00

ITALAC

Und

10.000

R$ 1,24

R$ 12.400,00
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3

Achocolatado em pó de 400gr.:
composto de açúcar, cacau em pó,
minerais, maltodextrina, vitaminas,
emulsificante lecitina de soja,
antioxidante ácido ascórbico e
aromatizante. Embalagem deverá
ser íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa contendo
informação nutricional do produto,
data de fabricação, data de
validade e número de lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir
da data do recebimento do produto.

4

Açúcar tipo cristal: embalagem
contendo 1kgr. granulado, sacarose
de cana de açúcar de coloração
branca, sem sujidades ou insetos.
Embalagem
de
polietileno,
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data
de fabricação, data de validade, de
acordo com as normas ou
resoluções
vigentes
da
anvisa/ms.prazo
de
validade
mínimo: 03 meses a partir da data
do recebimento do produto.

5

Adoçante
dietético
natural:
adoçante dietético
de stevia
100% natural
(só
stevia).
Ingredientes: água, edulcorante
natural glicosídeos de esteviol,
conservante sorbato de potássio e
acidulante cítrico (sem aspartame,
sem ciclamato, sem sacarina, sem
acesulfame-k).
Embalagem
de
60ml. Prazo de validade mínimo 2
anos a contar a partir da data de
entrega. Embalado em frascos de
polietileno atóxico. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência, informação nutricional,
número de lote, quantidade do
produto, número de registro.
Registro no ministério da saúde, de
acordo com a portaria 38 de
13/01/98 da anvisa e nta 83
(decreto 12.486/78).

6

Amido de milho: embalagem com
200gr. amido 100% puro, obtido a
partir
de
grãos
de
milho
selecionados. Embalado em papel
impermeável, limpo, não violado,
resistente e acondicionado em

MARATÁ

Und

150

R$ 4,88

R$ 732,00

AGROVALE

Und

2.800

R$ 4,20

R$ 11.760,00

ADOCYL

Und

80

R$ 4,00

R$ 320,00

MAISENA
Und

300

R$ 3,00

R$ 900,00
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caixas de papelão resistentes, que
garantam a integridade do produto.
A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Resolução cnnpa nº 12, de 1978.
Prazo de validade mínimo: 03
meses a partir da data do
recebimento do produto embalagem
de 200g.

7

Arroz branco tipo 1: embalagem
comtendo 1kgr. subgrupo polido,
classe longo fino, 100% natural,
constituídos de graus inteiros,
isento de sujidade e materiais
estranhos,
acondicionado
em
embalagem primária de saco
plástico atóxico, transparente com
respectiva informação nutricional,
data de fabricação, data de
validade e número de lote.
Embalagem secundaria de plástico
resistente. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data
do recebimento do produto.

8

Arroz integral longo fino tipo 1:
embalagem contendo 1kgr.
em
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. De acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa.
Embalagem de 1kg. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir
da data do recebimento do produto.

9

Arroz
parboilizado
tipo
1:
embalagem contendo 1kgr, classe
longo fino c/ grãos limpos de
procedência nacional. Isento de
mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas, 100% natural,
constituídos de graus inteiros. Com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, número de lote, peso
liquido, de acordo as normas e
resoluções vigentes da anvisa/ms.

PERUCHI

Und

1.500

R$ 5,20

R$ 7.800,00

URBANO

Und

240

R$ 5,00

R$ 1.200,00

PERUCHI

Und

1.500

R$ 5,20

R$ 7.800,00
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Acondicionado em embalagem
primaria de saco plástico atóxico,
transparente
com
expeditiva
informação nutricional. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir
da data do recebimento do produto
prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.

10

Atum enlatada: fonte de ômega 3
e proteínas, produzido com lombo
do atum, água e sal. Sem glúten,
sem conservantes peso: 170gr.

11

Azeite de dendê: produto é obtido
por fracionamento natural do óleo
de palma. Livre de ácidos graxos
trans, baixa acidez. Embalagem
com identificação do produto e
prazo de validade. Composição
nutricional (10 ml): valor energético
de 90 kcal, gordura saturada
máxima de 5g. Embalagem de
200ml.

12

Azeite de oliva extra virgem: de
boa
qualidade,
produto
da
prensagem a frio da azeitona,
acidez
até
0,5%,
amarela
esverdeado,
embalagens
que
possam ser novamente tampadas
após aberta. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
do lote, quantidade do produto e
número
de
registro.
Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega. Embalagem 500ml.

13

Balas mastigáveis 700g - sabores
artificiais de banana, morango, uva,
framboesa, iogurte e maçã verde coloridas
artificialmente
ingredientes: açúcar, xarope de
glicose,
gordura
vegetal
hidrogenada, amido de milho
modificado, acidulante ácido cítrico,
a

Pct.

450

R$ 5,00

R$ 2.250,00

14

Biscoito
descrição
detalhada:
biscoito
tipo
waffer
sabores
variados,
classificação
doce,
apresentação: embalagem c/ 120gr.

Und

5.000

R$ 1,09

R$ 5.450,00

88
Und

120

R$ 5,97

R$ 716,40

YAÔ

Und

40

R$ 3,25

R$ 130,00

BORGES

Und

130

R$ 20,03

R$ 2.604,90

ERLAN

MARILAN
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15

Biscoito doce sem recheio tipo
maisena: embalagem com 400gr.
de boa qualidade, sem recheio,
com composição básica de farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura ou óleo vegetal
(livre de gordura trans), água, sal e
outras substancias permitidas. Não
deverá conter: soja, gordura vegetal
hidrogenada, corantes artificias.
Deverá apresentar aspecto cor,
odor, sabor e textura próprios,
crocante e macia e suas condições
deverão estar de acordo com a
resolução 263,de 22/09/05, anvisa
e suas alterações posteriores. Deve
estar
acondicionado
em
embalagem dupla, plástico atóxico
transparente,
com
respectiva
informação nutricional, data de
fabricação, data de validade e
número de lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data
do recebimento do produto.

Und

1.300

R$ 3,40

R$4.420,00

16

Biscoito recheado vários sabores,
enriquecido com cálcio - pct com
130gr.

Und

5.000

R$ 1,07

R$ 5.350,00

17

Biscoito salgado tipo cream
cracker: embalagem com 400gr. de
boa qualidade, sem recheio, com
composição básica de farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura ou óleo vegetal (livre
de gordura trans), água, sal e
outras substancias permitidas. Não
deverá conter: soja, gordura vegetal
hidrogenada, corantes artificias.
Deverá apresentar aspecto cor,
odor, sabor e textura próprios,
crocante e macia e suas condições
deverão estar de acordo com a
resolução 263, de 22/09/05, anvisa
e suas alterações posteriores. Deve
estar
acondicionado
em
embalagem dupla, plástico atóxico
transparente,
com
respectiva
informação nutricional, data de
fabricação, data de validade e
número de lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data
do recebimento do produto.

VITARELA

VITARELA

TUPY

Und

1.400

R$ 5,70

R$ 7.980,00
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18

Biscoito tipo cream cracker
integral: embalagem com 400gr.
de boa qualidade, sem recheio,
elaborado com composição básica
de farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura ou óleo vegetal (livre de
gordura trans), água, sal e outras
substancias permitidas. Não deverá
conter: soja, gordura vegetal
hidrogenada, corantes artificias.
Deverá apresentar aspecto cor,
odor, sabor e textura próprios,
crocante e macia e suas condições
deverão estar de acordo com a
resolução 263, de 22/09/05, anvisa
e suas alterações posteriores.
Salgado, integral, tipo água e sal.
Acondicionado em embalagem
dupla, plástico atóxico transparente,
com
respectiva
informação
nutricional, data de fabricação, data
de validade e número de lote. Prazo
de validade mínimo: 03 meses a
partir da data do recebimento do
produto.

19

Café puro: torrado e moído,
procedente de grãos sãos, limpos e
isentos
de
impurezas,
acondicionado
em
pacote
aluminizado, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, número
do lote data de fabricação,
quantidade do produto, selo de
pureza abic. Embalagem 250g.
Prazo de validade mínimo: 03
meses a partir da data do
recebimento do produto.

20

Canela em pó: canela em pó,
procedente de espécimes vegetais
genuínas e limpas. Possuir cor
marrom claro e cheiro e aroma
característicos estando de acordo
com a resolução - cnnpa nº 12, de
1978 da anvisa/ms. Embalagem:
frasco de 35g contendo dados do
produto. Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data do
recebimento do produto.

PILAR

Und

460

R$ 4,50

R$ 2.070,00

MARATÁ

Pct.

2.500

R$ 8,45

R$ 21.125,00

DA ANA

Und

60

R$ 2,20

R$ 132,00
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21

Canjica de milho despeliculada
para mugunzá: embalagem com
500gr. classe amarela, tipo 1.
Grãos
isentos
de
sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionado
em embalagem primária de plástico
atóxico
transparente,
com
respectiva informação nutricional,
data de fabricação, data de
validade e número de lote.
Embalagem secundária de caixa de
papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 06 meses a partir da data
do recebimento do produto.

Und

230

R$ 3,00

R$ 690,00

22

Catchup, embalagem, frasco com
400gr data de fabricação e prazo de
validade.

Und

60

R$ 4,00

R$ 240,00

23

Chá 1 cx. com 10 saches de 10g:
sabores diversos acondicionado em
envelope individual, tipo sache, de
papel impermeável, com vedações
mecânicas
(selagem),
a
embalagem
deverá
trazer
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. De acordo com a rdc
n°276/2005.

24

Coco ralado descrição detalhada:
coco
ralado,
características
adicionais: desidratado e triturado,
apresentação embalagem com
100gr.

25

Creme de leite: origem animal,
embalado em lata ou tetra-pack,
limpa, isenta de ferrugem, 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. Embalagem de

DULAR

TAMBAÚ

MARATÁ

Und

200

R$ 3,00

R$ 600,00

MENINA
Und

120

R$ 3,50

R$ 660,00

ITALAC

Und

120

R$ 3,76

R$ 451,20
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200g.

26

Ervilha em conserva 1ª qualidade:
lata pequena de 300g (peso
drenado).

27

Extrato de tomate: embalagem
com 340gr. ingredientes: tomate,
açúcar e sal. Produto resultante da
concentração da polpa de tomates
maduros, sem pele e sementes.
Será tolerado até 2g de açúcar e
61mg de sódio na porção do
produto. Deverá estar isento de
fermentação e não indicar processo
defeituoso. Embalagem de 340g,
com data de fabricação, prazo de
validade e nº do lote.

28

Farelo de aveia: embalagem de
170gr. película (pericarpo) que
envolve o grão de aveia conhecida
como farelo de aveia, 100% aveia.
Composição nutricional mínima (em
10g): valor energético: 30 kcal;
carboidratos: 3,3 g; proteínas: 2,0 g;
gorduras totais: 1,0 g e fibras: 2,6g.
O produto deve estar íntegro, isento
de sujidades, larvas, parasitas e
materiais estranhos, acondicionado
em saco plástico apropriado
(impermeável, limpo, não violado e
resistente), fechado, reembalado
em caixa de papel vedada, não
amassada e resistente de 170g, a
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, lote, data
de fabricação, validade, quantidade
do
produto
e
atender
as
especificações técnicas. Prazo de
validade mínimo: 06 meses a partir
da data de recebimento do produto.

29

Farinha de milho em flocos:
embalagem com 500gr. de boa
qualidade, elaborada a partir do
grão do milho e enriquecida com
ferro e ácido fólico. Produto de
coloração amarela, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, com
ausência de umidade, isento de
sujidade,
parasitas e
larvas.
Acondicionado em embalagem
original com respectiva informação
nutricional, data de fabricação, data

R$ 3,29
Und

R$ 263,20

ODERICH

80

HADA

Und

100

R$ 2,87

R$ 287,00

YOKI

Und

164

R$ 2,85

R$ 467,40

CUCO

Und

900

R$ 2,47

R$ 2.223,00
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de validade e número de lote. Prazo
de validade mínimo: 03 meses a
partir da data do recebimento do
produto.

30

Farinha de trigo sem fermento:
especial sem fermento, embalada
em sacos transparentes, limpos,
não violados e resistentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima
de 05 (cinco) meses a partir da data
de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa. Pct 1kg.

31

Fermento
em
pó
químico:
ingredientes: amido de milho,
bicarbonato de sódio, fosfato
monocálcico e carbonato de cálcio.
Embalagem
de
100g
com
rotulagem nutricional obrigatória,
data de fabricação, prazo de
validade e número do lote.

32

Fubá de milho: fubá de milho
amarelo, obtido pela torração do
grão de milho desgerminado ou
não,
previamente
macerado,
socado e peneirado, isento de
matérias
terrosas,
parasitas,
detritos animais ou vegetais e
odores estranhos, bolor e umidade,
embalagem de polietileno, atóxico,
transparente,
resistente.
Embalagem:
500g.
Validade
mínima de 6 meses.

33

Iogurte com polpa de fruta: sabor
morango, embalagem íntegras sem
vazamentos, de filme flexível de
polietileno leitoso de 150ml, data de
fabricação e prazo de validade de
no mínimo 45 dias, sendo estas
conservadas
sob
refrigeração.
Produto com registro

Und

10.000

34

Leite condensado embalagem de
300 a 350g

Und

280

35

Leite de coco: embalagem de
500ml. natural, concentrado, de boa
qualidade,
pasteurizado,
homogeneizado, acondicionado em

Und

220

BRANDINI

Pct.

220

R$ 4,50

R$ 990,00

ROYAL

Und

40

R$ 2,96

R$ 118,40

CUCO

Und

100

R$ 3,07

R$ 307,00

TABULEIRO

R$ 0,80

R$ 8.000,00

R$ 4,59

R$ 1.285,20

R$ 9,48

R$ 2.085,60

ITALAC

VALOR
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embalagem tipo pet ou de vidro,
com
respectiva
informação
nutricional, data de fabricação, data
de validade e número do lote.
Embalagem secundaria: caixa de
papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data
do recebimento do produto.

36

Leite líquido integral tipo "A"
pasteurizado:
homogeneizado.
Teor
de
gorduras
de
3%.
Embalagem
tetra
park,
com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade, o produto devera ter
registro no ministério da agricultura
e/ou
ministério
da
saúde.
Embalagem de 1lt.

37

Linhaça dourada: sementes de
linhaça dourada puras, livres de
sujidades
e
contaminastes.
Embalagem
apresentando
externamente
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, e
número do registro no ministério da
agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da
data de entrega do produto.
Embalagem contendo 200g do
produto.

38

Macarrão
tipo
espaguete:
embalagem com 500gr. elaborado
com farinha de trigo enriquecida
com ferro e acido fólico e demais
substâncias permitidas. Produto
isento de corantes artificiais,
sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionada em embalagem
primária
de
saco
plástico
transparente atóxico com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação, data de validade,
número de lote. Embalagem
secundaria
plástica
reforçada.
Prazo de validade mínimo: 03
meses a partir da data do
recebimento do produto.

DAMARE

Und

1.750

R$ 5,90

R$ 10.325,00

DA ANA

Pct.

16

R$ 5,41

R$ 86,56

ESPAGUETO

Und.

800

R$ 4,89

R$ 3.912,00
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39

Maionese: emulsão cremosas,
obtidas com ovos e óleo vegetal,
com adição de condimentos,
substâncias comestíveis e sem
corantes, de consistência cremosa,
amarelo claro, com cheiro e sabor
próprio, isento de sujidades e seus
ingredientes em perfeito estado de
conservação, de acordo com a rdc
n°276/2005. O produto deverá
apresentar validade mínima de três
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante embalagem
de 500g.

40

Manteiga: com 500gr. com sal, de
primeira qualidade, obtida do creme
de
leite
(nata)
padronizado,
pasteurizado e maturado, com teor
mínimo de 80% de lipídeos,
embalagens
retangulares
com
dados de identificação, data de
fabricação e validade, lote, registro
do ministério da agricultura sif/
dipoa. Validade de, no mínimo, 4
meses.

41

Margarina vegetal com sal:
embalagem
com
500gr.
apresentando teor de lipídios
mínimo de 60%, 0% de gordura
trans, podendo conter vitamina e, e
outras
substâncias
permitidas.
Produto com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, isento de ranço,
acondicionado
em
embalagem
primária de polietileno leitoso e
resistente,
com
respectiva
informação nutricional, data de
fabricação, data de validade e
número de lote. Embalagem
secundária:
caixa
de
papel
resistente. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data
do recebimento do produto.

42

Massa de sêmola para sopa:
embalagem
500gr.
massa
alimentícia com sêmola, tipo
argolinha, elaborado com farinha de
trigo enriquecida com ferro e acido
fólico
e
demais
substâncias
permitidas. Produto isento de
corantes
artificiais,
sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionada
em embalagem primária de saco
plástico transparente atóxico com

MARIA

Und.

35

R$ 2,37

R$ 82,95

DA VACA

Und.

600

R$ 20,98

R$ 12.588,00

PRIMOR

Pct.

170

R$ 5,92

R$ 1.006,40

BRANDINI

Pct.

700

R$ 4,34

R$ 3.038,00

Certificação Digital: SC58JKLV-AE453ZPN-WELQ2GIF-UCNF4MFQ
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/cipo

Edição 1.475 | Ano 11
11 de maio de 2022
Página 23

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

respectiva informação nutricional,
data de fabricação, data de
validade,
número
de
lote.
Embalagem secundaria plástica
reforçada. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data
do recebimento do produto.

43

Massa pronta para bolo, vários
sabores
apresentação
em
embalagens de 450g, que devem
conter a parte externa os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. A
embalagem deve estar íntegra e
livre de qualquer sujidade, validade
mínima de 90 dias a partir da data
de entrega.

44

Milho
verde
em
conserva:
acondicionado em recipiente de
folha
de
flandres,
íntegro,
resistente, vedado hermeticamente
e limpo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
de
lote,
data
de
validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Registro no ms. Com peso liquido
drenado de 200g.

45

Milho p/ mungunzá tipo 1 de 1º
qldd: classe amarela, constituídos
de grãos inteiros, com umidade
permitida em lei, isento de
sujidades, materiais estranhos,
parasitas e larvas, pct de 500gr,
embalagem plástica resistente e
transparente com a data de
fabricação e prazo de validade
mínimo
06
meses
após
recebimento, com registro no
Ministério
da
Agricultura.
Informações
nutricionais
na
embalagem.

46

Molho de tomate: tradicional,
contendo 340gr, com identificação
do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.

MARATÁ

Und

220

R$ 4,80

R$ 1.056,00

ODERICH

Und

70

R$ 2,36

R$ 165,20

CUCO

Pct.

200

R$ 2,50

R$ 500,00

HADA
Und

100

R$ 1,89

R$ 189,00
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47

Óleo
vegetal
comestível:
embalagem 900ml 100% natural,
comestível, composição 100% óleo
de soja, milho ou girrasol e
antioxidante ácido cítrico, tipo 1,
isento de ranço, acondicionado em
embalagem primária pet com
respectiva informação nutricional,
data de fabricação, data de
validade e número de lote. Prazo de
validade mínimo: 06 meses á partir
da data do recebimento do produto.

48

Orégano desidratado: constituído
de folhas acompanhadas ou não de
pequenas unidades florais, sãs,
secas e limpas, acondicionado em
saco de polietileno, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente
e limpo a embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante. De acordo com a rdc
n°276/2005. Embalagem com 10g.

Und

65

49

Pipoca doce: crocante pct 35gr.
pct c/ 20und.

Pct.

220

50

Pirulito
redondo,
diversos
sabores,
com
palito
plástico
ingredientes: açúcar, glicose, e
corantes artificiais. Não contém
glúten, pct. com 50 und..

51

Presunto cozido sem gordura
fatiado: embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, lote, validade, peso
liquido, e registro no ministério da
saúde e/ou agricultura deverá ser
transportado em carros fechados
refrigerados,
em
embalagem
plástica.

52

Proteína texturizada integral de
soja (cor clara): embalagem com
400gr., isento de gorduras trans,
sem adição de corante ou
caramelo,
acondicionada
em
embalagem primária de plástico
atóxico
transparente,
com
respectiva informação nutricional,

SOYA

Und

500

R$ 14,50

R$ 7.250,00

DA ANA

R$ 0,71

R$ 46,15

R$ 1,22

R$ 268,40

PLINC

ERLAN
Pct.

370

R$ 5,66

R$ 2.094,20

REZENDE

Kg

260

R$ 26,50

R$ 6.890,00

SORA

Und

110

R$ 5,20

R$ 572,00
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data de fabricação, data de
validade e número de lote.
Embalagem secundária: caixa de
papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 06 meses a partir da data
do recebimento do produto.

53

Queijo mussarela especificação:
queijo que se obtém por filtragem
de uma massa acidificada, (produto
intermediário obtido por coagulação
de leite por meio de coalho e/ou
outras
enzimas
coagulantes
apropriadas, completada ou não
pela ação de bactérias lácticas
específicas.

54

Queijo tipo parmesão ralado: de
boa qualidade, embalado em saco
plástico
transparente
atóxico,
resistente,
hermeticamente
fechado. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega. Com registro no ministério
da
agricultura,
sif/dipoa.
Embalagem com 50g. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir
da data do recebimento do produto.

55

Sal moído iodado: embalagem
com 1kg comprimária, plástico
atóxico
transparente,
com
respectivas
informações
nutricionais.
Embalagem
secundária
de
plástico
resistente.prazo
de
validade
mínimo: 06 meses a partir da data
do recebimento do produto.

56

Sal em sache individual de 1gr.:
sal refinado, iodado, constituído de
cristais de granulação uniforme,
adicionado de antiumectante e
isento de impurezas e umidade,
embalado em sache individual,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente
e
limpo.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, número
do lote data de fabricação,
quantidade do produto, número de

TABULEIRO

Kg

260

R$ 42,83

R$ 11.135,80

SABOR

Und

130

R$ 3,42

R$ 444,60

ATLÂNTICO

Und

220

R$ 1,00

R$ 220,00

BELLA

Cx

2

R$ 23,00

R$ 46,00
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registro.
Deverá
apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega.
Resolução rdc nº 130, 2003. Caixa
com 2.000 sachê.

57

Sardinha enlatada: embalagem
com 125gr. rica em ômega 3. Fonte
de cálcio e proteínas é saborosa.
Sem conservante, pronta para
consumo.

58

Semente de chia: 100% natural,
sem adição de aditivos químicos.
Embalagem plástica, transparente,
resistente, bem vedada, contendo
150g, isenta de qualquer substância
estranha ou nociva.

Und

12

R$ 3,17

R$ 38,04

59

Suco liquido: vários sabores,
natural, concentrado s/ açúcar,
c/mínimo de 50% de polpa em
garrafa de 500ml

Und

600

R$ 2,50

R$ 1.500,00

60

Sucos em caixa: variados 200ml o
reconstituído
de
fruta,
fibra
alimentar
(goma
acácia)
e
aromatizante.

Und

5.000

R$ 1,41

R$ 7.050,00

61

Vinagre de maçã: embalagem com
500ml,
ácido
acético
obtido
mediante a fermentação acética de
soluções
aquosas
de
álcool
procedente
principalmente
de
matérias agrícolas. Padronizado,
refiltrado, pasteurizado e envasado,
sem corantes, sem essências e
sem
adição
de
açúcares.
Embalagem plástica/garrafa pet
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e de acordo a rdc
n°276/2005. Prazo de validade
mínimo: 06 meses a partir da data
do recebimento do produto.

ROBINSON
CRUSOE
Und

140

R$ 5,50

R$ 770,00

DA ANA

MARATÁ

MARATÁ

MINHOTO

Und

110

R$ 4,64

R$ 510,40

VALOR TOTAL

R$ 185.449,00

LOTE II – FÓRMULAS INFANTIS ( LEITE)
ITEM

1

DESCRIÇÃO
Fórmula infantil em pó p/
alimentação de lactentes: com
intolerância à lactose ou alergia ao
leite de vaca, contendo proteína

UND.

QTD.

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

MARCA
NESTLÈ

Und

15

R$ 43,64

R$ 654,60
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isolada de soja, acrescida de
metionina,
maltodextrina
ou
polímeros de glicose e isenta de
sacarose e lactose, vitaminas e sais
minerais,
acondicionado
em
recipiente
íntegro,
resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
constar
externamente,
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade
do produto, número de registro e
normas do codex alimentarius para
fórmulas destinadas a lactentesfao/oms.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
Embalagem de 300g.

2

3

Fórmula infantil láctea p/ 1º
semestre (de partida): modificada,
em pó, indicada para a alimentação
de lactentes nos seis primeiros
meses de vida, á base de leite de
vaca,
contendo
caseína,
lactoalbumina ou concentrado de
proteína do soro, gordura láctea
e/ou óleo vegetal, maltodextrina
e/ou lactose, vitaminas e sais
minerais, isenta de sacarose, com
segmento probiotico acondicionado
em recipiente íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
constar
externamente,
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade
do produto, número de registro e
normas de codex alimentarius para
fórmulas destinadas a lactentesfao/oms.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
Embalagem de 300g.
Fórmula infantil láctea p/ 2º
semestre
(de
segmento):
modificada, em pó, indicada para a
alimentação de lactentes a partir do
sexto mês de vida, á base de leite
de
vaca,
contendo
caseína,
lactoalbumina ou concentrado de
proteína do soro, gordura láctea

NESTLÈ

Und

25

R$ 41,30

R$ 1.032,50

NESTLÈ

Und

25

R$ 36,94

R$ 923,50
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e/ou óleo vegetal, maltodextrina
e/ou lactose, vitaminas e sais
minerais, isenta de sacarose com
segmento probiotico acondicionado
em recipiente íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A
embalagem
deverá
constar
externamente,
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade
do produto, número de registro e
normas de codex alimentarius para
fórmulas destinadas a lactentesfao/oms.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Embalagem
de 300g.

4

5

Leite de soja em pó: embalagem
com 300gr. alimento com proteína
isolada de soja, rico em vitaminas e
minerais, sem lactose. Embalado
em latas de flandres ou alumínio
isenta de ferrugem, resistentes, não
violados, resistentes. Deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número
do registro no ministério da
agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. Deverá atender as
especificações técnicas da portaria
nº 369 de 04/09/1997 do ministério
da agricultura e do abastecimento e
do
regulamento
da
inspeção
industrial e sanitária de produtos de
origem animal do ministério da
agricultura. Validade mínima de 10
(dez) meses a partir da data de
entrega.
Leite
em
pó
desnatado:
embalagem de 200gr. sem gordura.
Embalado
em
recipientes
herméticos de saco aluminizado
com os dados de identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número
de
lote,
quantidade do produto, número do
registro
no
ministério
da
agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. Deverá atender as
especificações técnicas da portaria
nº 369 de 04/09/1997 do ministério

SUPRASOY

Und

60

R$ 22,72

R$ 1.363,20

CCGL

Und

1.600

R$ 3,73

R$ 5.968,00
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da agricultura e do abastecimento e
do
regulamento
da
inspeção
industrial e sanitária de produtos de
origem animal do ministério da
agricultura. Prazo de validade
mínimo: 06 meses á partir da data
do recebimento do produto

6

Leite em pó tipo integral:
embalagem de 200gr. envasado em
recipientes herméticos de saco
aluminizado
com
respectiva
informação nutricional, data de
fabricação, data de validade,
número de lote. Inspecionado pelo
sif. Composição nutricional p/ 30g:
máximo de 152 kcal, 8,0 g de
proteína, 8,0g de gorduras totais.
Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.

7

Mucilagem a base de arroz:
mucilagem a base de arroz précozido adicionado de vitaminas e
minerais, tipo mucilon ou similar.
Características técnicas: farinha de
arroz, açúcar, amido, carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico,
maltodextrina,
sais
minerais,
vitaminas, aromatizante vanilina.
Não deve apresentar entre os
ingredientes: leite ou traços de leite.
Contém glúten prazo de validade:
mínimo de 3 meses a partir da data
de entrega. A rotulagem deve conter
no
mínimo
as
seguintes
informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações
nutricionais.
Embalagem de 400g.

8

Mucilagem a base de milho:
mucilagem a base de milho précozido adicionado de vitaminas e
minerais, tipo mucilon ou similar.
Características técnicas: farinha de
arroz, açúcar, amido, carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico,
maltodextrina,
sais
minerais,
vitaminas, aromatizante vanilina.
Não deve apresentar entre os
ingredientes: leite ou traços de leite.
Contém glúten prazo de validade:
mínimo de 3 meses a partir da data
de entrega. A rotulagem deve conter
no
mínimo
as
seguintes

CCGL

Und

2.900

R$ 6,51

R$ 18.879,00

NUTRIBOM

Und

550

R$ 6,60

R$ 3.630,00

NUTRIBOM

Und

550

R$ 6,60

R$ 3.630,00
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informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações
nutricionais.
Embalagem de 230g.

9

Suplemento protéico oral em pó:
enriquecido
com
proteínas,
vitaminas e minerais isento de
sacarose com fibra e prebio1, nos
sabores baunilha, chocolate, banana
e morango, embalado em latas de
flandres ou alumínio isenta de
ferrugem, resistentes, que garantam
a integridade do produto. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade
do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e
carimbo de inspeção do sif. Deverá
atender as especificações técnicas
da portaria nº 369 de 04/09/1997 do
ministério da agricultura e do
abastecimento e do regulamento da
inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal do
ministério da agricultura. Validade
mínima de 10 (dez) meses a partir
da data de entrega. Embalagem:
400g.

NESTLÉ

Und

20

R$ 54,28

R$ 1.085,60

VALOR TOTAL
Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.31.847.317/0001-91, situada à Rua Arnold Silva, nº 420, centro, Feira de Santana-BA, neste ato
representada por Eliziane da Cunha da Mota, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.838.415-25, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 008/2022, com abertura
em 14/03/2022, homologado em 06/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21.06.1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013,
no que for pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao
processo em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é de R$ 171.099,22 (cento e setenta e um mil,
noventa e nove reais e vinte e dois centavos), com os seguintes valores unitários:

V.UNIT
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Leite em pó integral: instantâneo,
de origem animal, isento de gorduras
trans. No seu rótulo deverá ter
informação sobre glúten, tabela
nutricional com identificação da
porção,
modo
de
preparo,
rendimento, prazo de validade e
Frd.
número de lote. As embalagens
íntegras sem vazamento. Fardo
contendo 50 und de 200gr. tipo
almofada de alumínio e registro no
ministério da Agricultura e SIF –
Prazo de validade 06 meses a 01
ano.

2

Leite em pó desnatado: de origem
animal, isento de gorduras trans. No
seu rótulo deverá ter informação
sobre glúten, tabela nutricional com
identificação da porção, modo de
preparo, rendimento, prazo de
validade e número de lote. Fardo Pct
com 25 und embalagens íntegras
sem vazamento contendo 200gr
cada, tipo almofada de alumínio e
registro no ministério da Agricultura
e SIF – Prazo de validade 06 meses
a 01 ano.

3

UND.

Leite em pó integral sem lactose:
embalagens
íntegras
sem
Lt.
vazamento que contenham data de
vencimento
do
produto
e
informações
nutricionais.

V.TOTAL

MARCA

QTD.
LEITBOM

600

R$ 281,16

R$ 168.696,00

CCGL

50

R$ 6,35

R$ 317,52

80

R$ 20,71

R$1.656,70

NESTLÊ
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Embalagem de 380gr. tipo lata de
alumínio e registro no ministério da
Agricultura e SIF – Prazo de
validade 06 meses a 01 ano.

4

Leite longa vida: leite integral, por
processamento UHT (ultra hight
temperature), com as seguintes
características: teor de gordura
mínima de 3%. Acondicionada em
caixa cartonada e aluminizada (tetra
brik aseptic), contendo 1000ml,
como 12 und. por fardo. Validade
Frd.
mínima de 06 meses contados a
partir do recebimento do produto;
demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA, SIF e outras). Observar
que a empresa fabricante não tenha
sido envolvida em fraudes nos
últimos 24 meses.

DAMARE

100

R$ 4,29

R$ 429,00

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa FRED JORDÃO DE SOUZA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.04.958.932/0001-00, situada à Rua Edeltrudes Maurício da Silva, nº 72, centro, Várzea Nova-BA, neste ato
representada por Fred Jordão de Souza, inscrito no CPF/MF sob o n.º 962.358.535-72, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 009/2022, com abertura em 15/03/2022,
homologado em 06/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e
suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela
Lei Complementar nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no que for
pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao processo
em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é de R$ 194.000,0 (cento e noventa e quatro mil reais),
com os seguintes valores unitários:

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Polpa de frutas: sabores (umbu, cajá, caju,
acerola, manga e demais sabores),
congelada, embalagem plástica de 01 Kg,
contendo dados do fabricante, informações
nutricionais do produto, data de fabricação,
validade e número de lote. Sabor: cajá. O
produto deverá ser registrado no ministério da
agricultura, e/ou ministério da saúde. As
condições de entrega deverão ser de acordo
as normas da vigilância sanitária. O produto
deverá ser entregue congelado, sem sinais
de descongelamento, presença de cristais de
gelo ou água nas embalagens Prazo de
validade mínimo de 06 meses após o
recebimento. O produto deverá apresentar
ficha técnica com nome e assinatura do
responsável técnico com registro em órgão
competente.

Und.

Qtd.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA
BAHIAFRUT

Kg.

40.000

R$ 4,85

R$ 194.000,00

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.22.549.567/0001-54, situada à Avenida sete de setembro nº 860,centro, Cipó-BA, neste ato representada por
Daline Marleide Santana, inscrito no CPF/MF sob o n.º 065.666.145-32, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, considerando o
julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 010/2022, com abertura em 15/03/2022, homologado em
06/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações
posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar
nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no que for pertinente, e em
conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao processo em epígrafe, sendo
o valor total dos preços registrados é de R$ 13.992,00 (treze mil novecentos e noventa e dois reais), com os
seguintes valores unitários:
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Pão tipo francês: produto fermentado
com formato fusiforme, preparado,
obrigatoriamente, com farinha de trigo
fortificado com ferro e acido fólico, sal
(cloreto de sódio) e água, que se
caracteriza por apresentar casca
crocante de cor uniforme castanhodourada e miolo de cor branco-creme de
textura e granulação fina não uniforme.
Suas condições deverão estar de
acordo com a rdc nº 90 de 18/10/2000 e
suas alterações posteriores. O produto
deverá apresentar validade mínima de
24 horas após entrega. Produto fresco
isento de bolor e umidade. Não deve
estar com a massa ressecada ou dura e
sem alterações em suas características
organolépticas (cor, cheiro, sabor). Peso
médio de 50g.

2

Pão de milho: produto a base de
farinha de trigo fortificado com ferro e
acido fólico, fermento biológico, ovos,
açúcar, farinha de milho, sal, antimorfo e
leite em pó integral de origem animal.
Produto fresco isento de bolor e
umidade. Não deve estar com a massa
ressecada ou dura e sem alterações em
suas características organolépticas (cor,
cheiro, sabor). Peso médio de 50g.

3

Pão integral: produto preparado, no
mínimo, com 50% de farinha de trigo
integral, contendo fibra de trigo e/ou
farelo de trigo. Composto de água, sal,
fermento
e
outras
substâncias
permitidas. Acondicionado em perfeitas

UND.

QTD.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA
PULLMAN

Und

10.000

R$ 0,34

R$ 3.400,00

PULLMAN

Und

8.000

R$ 0,64

R$ 5.120,00

PULLMAN
Und

6.000

R$ 0,36

R$ 2.160,00
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condições de higiene. Atender as
especificações técnicas da rdc nº 90, de
18 de outubro de 2000. O fornecedor
deverá garantir validade do produto, no
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro)
horas após a entrega. Produto fresco
isento de bolor e umidade. Não deve
estar com a massa ressecada ou dura e
sem alterações em suas características
organolépticas (cor, cheiro, sabor).
Unidade 50g

4

Pão doce: produto a base de farinha de
trigo especial, fermento, ovos, açúcar,
coco, sal, antimorfo e outras substâncias
permitidas. Produto fresco isento de
bolor e umidade. Não deve estar com a
massa ressecada ou dura e sem
alterações em suas características
organolépticas (cor, cheiro, sabor). Peso
médio de 50g.

PULLMAN

Und

4.800

R$ 0,69

R$ 3.312,00

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa DIELUB COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 22.822.986/0001-18, localizado na Rodovia BR 110, S/N, centro, Cipó-BA, neste ato representado
pelo Sr. Diego Lucian de Andrade Rosa, brasileiro, inscrito no CPF/MF. 037.994.565-70, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 017/2022, com abertura em 08/04/2022,
homologado em 20/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e
suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela
Lei Complementar nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no que for
pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao processo
em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é de R$ 1.358.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta
e oito mil reais), com os seguintes valores unitários:

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA

1

GASOLINA
COMUM

LT

200.000

R$ 6,79

R$ 1.358.000,00

SHELL

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO LUCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF. 07.430.855/0001-00, Localizado na Avenida Ruy Brabosa, centro, S/N, Cipó-BA, neste ato
representado pelo Sr. Romoaldo Gama dos Reis, brasileiro, Inscrito no CPF/MF. 495.678.965-34, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 017/2022, com abertura
em 08/04/2022, homologado em 20/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21.06.1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013,
no que for pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao
processo em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é R$ 159.995,00 (cento e cinquenta e nove mil,
novecentos e noventa e cinco reais), com os seguintes valores unitários:
MARCA
ITEM

Descrição

UND

V.TOTAL
QTD
V.UNIT

1

ARLA 32 BD 20LT

BD

OIL

120

R$ 103,00

2

DESENGRIPANTE SPARY C/ 300ML

UND

OIL

100

R$ 18,00

3

ESTOPA P/ LIMPEZA

UND

COTLIN

650

R$ 3,50

R$ 2.275,00

4

FLUIDO P/ FREIO 500ML DOT 3

UND

VOIL

30

R$ 27,00

R$ 810,00

5

FLUIDO P/ FREIO 500ML DOT 4

UND

VOIL

40

R$ 25,00

R$ 1.000,00

6

GRAXA BALDE 20KG

BD

OIL

50

R$ 560,00

R$ 28.000,00

7

ÓLEO ATF 1LT

UND

OIL

250

R$ 26,00

R$ 6.500,00

8

ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 DIESEL 1LT

UND

VOIL

500

R$ 26,00

R$ 13.000,00

9

ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 DIESEL BD
BD
DE 20LT

OIL

R$ 540,00

R$ 13.500,00

10

ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 GASOLINA
UND
1LT

OIL

R$ 28,00

R$ 9.800,00

11

ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL 1LT

OIL

R$ 26,00

R$ 7.800,00

12

ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 DIESEL BD C/
BD
20LT

OIL

13

ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 GASOLINA
UND
1LT

VOIL

14

ÓLEO HIDRALICO SH-68-AD BD 20LT

BD

0IL

15

ÓLEO TRM 140 DE 1LT

UND

CIL

UND

25

350
300
80

R$ 470,00

R$ 12.360,00
R$ 1.800,00

R$ 37.600,00

R$ 26,00

R$ 2.600,00

50

R$ 369,00

R$ 18.450,00

200

R$ 22,50

R$ 4.500,00

100

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.31.847.317/0001-91, situada à Rua Arnold Silva, nº 420, centro, Feira de Santana-BA, neste ato
representada por Eliziane da Cunha da Mota, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.838.415-25, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, considerando o julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2022, com abertura
em 11/03/2022, homologado em 25/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21.06.1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013,
no que for pertinente, e em conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao
processo em epígrafe, sendo o valor total dos preços registrados é de R$ 41.832,00 (quarenta e um mil,
oitocentos e trinta e dois reais), com os seguintes valores unitários:
LOTE 02

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Coxa e sobrecoxa in natura de frango: apresentarse congeladas, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em
porções individuais em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. Acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da data de
entrega.

2

Peito de frango in natura 1º qldd: de boa
qualidade, congelado (à –18°c), proveniente de
animais sadios abatidos sob inspeção veterinária. O
produto não deve apresentar exudato ou partes
flácidas ou consistência anormal, com indícios de
fermentação pútrida. Deverá ser transportado em
condições adequadas de temperatura (sob
refrigeração), acondicionado individualmente em
embalagem primária de plástico transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, marcas e inspecionada pelo sif, de
acordo com as portarias do ministério da agricultura,
dipoa n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
resolução da anvisa n.105 de 19/05/99, da lei
municipal / vigilância sanitária n.5504/99 e resolução
rdc n. 13 de 02/01/2001.embalagem: 1kg.
Acondicionados em caixas lacradas. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir da data do
recebimento do produto.

UND.

QTD.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA
GUJÃO

Kg.

1.200

R$ 8,96

R$ 10.752,00

GUJÃO

Kg.

2.800

R$11,10

R$ 31.080,00

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CIPÓ, CNPJ nº 13.808.936/0001-95, resolve registrar os preços da
empresa DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.22.549.567/0001-54, situada à Avenida sete de setembro nº 860,centro, Cipó-BA, neste ato representada por
Daline Marleide Santana, inscrito no CPF/MF sob o n.º 065.666.145-32, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, considerando o
julgamento e o resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2022, com abertura em 11/03/2022, homologado em
25/04/2022, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações
posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar
nº 147/14, no Decreto Municipal nº 171/2017, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no que for pertinente, e em
conformidade com as cláusulas constantes na Ata de Registro de Preços, anexo ao processo em epígrafe, sendo
o valor total dos preços registrados é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para o lote 03 e R$ 2.937,00 (dois
mil, novecentos e trinta e sete reais) para o lote 04, com os seguintes valores unitários:

LOTE 03 - LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP
ITEM

1

DESCRIÇÃO

UND.

Ovos de galinha in natura classe A 1º qldd:
grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo
grande, íntegro, sem manchas ou sujidades,
cor, odor ou sabor anormais. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, devendo
atender às exigências do regulamento interno
de inspeção de produtos de origem animalrispoa/ma resolução n° 05 de 05/7/91 cipoa/ma.

QTD.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA
MULUNGU

Dz

3.500

R$ 5,00

R$ 17.000,00

LOTE 04 - LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP
ITEM

1

DESCRIÇÃO
Peixe em posta in natura 1º qldd: (corvina,
dourado, pescada amarela): em postas,
congelado, sem vísceras, sem manchas,
parasitas ou fungos, acondicionados em saco
plástico transparente atóxico, embalado em
caixa de papelão. Deverá apresentar validade
mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

UND.

QTD.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA
MARÉ VIVA

Kg.

150

R$ 19,58

R$ 2.937,00

Vigência: 12 (doze) meses. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 099/2022
Pregão Eletrônico nº 017/2022-SRP. Processo Administrativo nº 0122/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: DIELUB COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA: 22.822.986/0001-18, Objeto: contratação de
empresa para aquisição de combustível, tipo: gasolina comum e derivados, com fornecimento contínuo e
fracionado, conforme demanda, para atender as necessidades da frota de veículos do Município de Cipó/Ba.
Valor Global: R$ 679.000,00 (seiscentos e setenta e nove mil reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
20/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 20 de abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2022
Pregão Eletrônico nº 017/2022-SRP. Processo Administrativo nº 0122/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO LUCAS LTDA: 07.430.855/0001-00, Objeto: contratação de
empresa para aquisição de combustível, tipo: gasolina comum e derivados, com fornecimento contínuo e
fracionado, conforme demanda, para atender as necessidades da frota de veículos do Município de Cipó/Ba.
Valor Global: R$ 79.727,50 (setenta e nove mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Amparo
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 20 de abril de 2022. José Marques dos Reis Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2022
Pregão Eletrônico nº 012/2022-SRP. Processo Administrativo nº 098/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME: 22.549.567/0001-54, Objeto: fornecimento de gêneros
alimentícios diversos, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Cipó/BA. Valor
Global: R$ 111.288,86 (Cento e onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Amparo
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 06/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 06 de abril de 2022. José Marques dos Reis Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 091/2022
Pregão Eletrônico nº 008/2022-SRP. Processo Administrativo nº 080/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI: 31.847.317/0001-91, Objeto: aquisição de leite, com
entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Valor
Global: R$ 171.099,22 (cento e setenta e um mil, noventa e nove reais e vinte e dois centavos). Amparo Legal:
Lei 8.666/93. Vigência: 06/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 06 de abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 092/2022
Pregão Eletrônico nº 009/2022-SRP. Processo Administrativo nº 081/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: FRED JORDÃO DE SOUZA-ME: 04.958.932/0001-00, Objeto: aquisição de polpas de frutas, com
entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Valor
Global: R$ 194.000,0 (cento e noventa e quatro mil reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 06/04/2022 a
31/12/2022. Cipó, 06 de abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2022
Pregão Eletrônico nº 010/2022-SRP. Processo Administrativo nº 082/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME: 22.549.567/0001-54, Objeto: aquisição de pães, com
entrega parcelada, para suprimento da Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Valor
Global: R$13.992,00 (treze mil novecentos e noventa e dois reais), Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
06/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 06 de abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2022
Pregão Eletrônico nº 005/2022-SRP. Processo Administrativo nº 077/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI: 31.847.317/0001-91, Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis (carnes e embutidos, frango, peixe e ovos), com entrega parcelada, para suprimento da
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Valor Global: R$ 41.832,00 (quarenta e um mil,
oitocentos e trinta e dois reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 25/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 25 de abril
de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2022
Pregão Eletrônico nº 005/2022-SRP. Processo Administrativo nº 077/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME: 22.549.567/0001-54, Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis (carnes e embutidos, frango, peixe e ovos), com entrega parcelada, para suprimento da
Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Cipó-BA. Valor Global: R$ 19.937,00 (dezenove mil e
novecentos e trinta e sete reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 25/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 25 de
abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 082/2022
Pregão Presencial nº 0004/2022. Processo Administrativo nº 107/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: FLAVIO ADILSON LEONE NOVAES DE SOUSA 94316511572: 42.180.863/0001-38, Objeto:
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de carro de som, para divulgação de ações
institucionais do Município de Cipó/Ba. Valor Global R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Amparo Legal:
Lei 8.666/93. Vigência: 04/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 04 de abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2022
Pregão Presencial nº 006/2022. Processo Administrativo nº 109/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: DALINE MARLEIDE DE SANTANA-ME. CNPJ: 22.549.567/0001-54. Objeto: fornecimento de
peixes e kit básico de alimentos da Semana Santa, visando o atendimento das demandas da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Município de Cipó. Valor Global: R$ 300.950,00
(trezentos mil, novecentos e cinquenta reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 06/04/2022 a 31/12/2022.
Cipó, 06 de abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2022
Pregão Presencial nº 0005/2022. Processo Administrativo nº 108/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE CIPÓ.
Contratada: ÁGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI: 24.149.836/0001-19, Objeto:
contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria e assessoria técnica no
planejamento, acompanhamento e gestão técnica de obras da secretaria municipal de educação, junto aos
órgãos ministeriais, caixa econômica federal, fundações, autarquias, upb e secretaria estadual de educação,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. Valor Global R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e
seis mil reais). Amparo Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 04/04/2022 a 31/12/2022. Cipó, 04 de abril de 2022. José
Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2022
CONTRATADO: JOSÉ NILSON NASCIMENTO DE SOUZA-ME INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n. º
13.348.544/0001-90 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O COLÉGIO ARMINDA MIRANDA NO
MUNICÍPIO DE CIPÓ. VIGÊNCIA: 14/04/2022 e encerramento em 31/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 53.735,00
(cinquenta e três mil e setecentos e trinta e cinco reais). AMPARO LEGAL: com fundamento no art. 75, II, da Lei
Federal nº 14.133/21. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 045/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2022
CONTRATADO: TAINAN MACEDO COSTA INSCRITA NO CPF/MF sob o n. º 040.652.175-12 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DE REALIZAÇÃO DE
EVENTOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CIPÓ. VIGÊNCIA: 20/04/2022 e
encerramento em 31/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). AMPARO LEGAL:
com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 039/2022.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO
DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato
Administrativo nº 063/2021, celebrado com a empresa SOUZA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.565.281/001-22, para fins de prorrogação do
prazo de vigência do contrato, pelo período de 02 (dois) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
Cipó/BA, 01 de abril de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

Certificação Digital: SC58JKLV-AE453ZPN-WELQ2GIF-UCNF4MFQ
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/cipo

