Sexta-feira
1 de Outubro de 2021
2 - Ano - Nº 3625

Seabra

Licitações
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37

site: www.seabra.ba.io.gov.br

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2021
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0299/2021
OBJETO: Registro de preço para futuro e eventual GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e demais
Anexos do Edital Pregão Presencial SRP 020/2021.
PARECER:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA com sede na Praça Benjamin Constant, 18,
Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000 (Funcionamento administrativo na Rua Horácio de
Matos Nº 99ª, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000) inscrito(a) no CNPJ Nº
13.922.604/0001-37,neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Fábio Miranda de
Oliveira, brasileiro, portador do CPF Nº 944.951.735-53 e Cédula de Identidade RG
0900510927 SSP/BA, conjuntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 11.235.051/0001-19, neste ato represento pelo Gestor/Secretária
Municipal de Saúde, a Sra. MAIARA MIRANDA OLIVEIRA e o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
a Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.579.610/0001-69, neste
ato represento pelo Gestor/Secretária Municipal de Ação Social, o Sr. EDUARDO VILA
VERDE DA PAIXÃO, de acordo com a comprovação de preços e sugestão do Pregoeiro e
Equipe de Apoio, nos termos Registrado em Ata do Pregão Presencial SRP Nº 017/2021, e,
nestes termos, Ratifico o Ato Adjudicatório e a decisão do Pregoeiro e declaro
HOMOLOGADAS a Empresa:
M. DAS GRAÇAS LOPES MIRANDA., inscrita CNPJ 04.949.762/0001-90, com sede na Rua
Simpliciano Lima Nº 577, Centro, Seabra – BA., o valor global de R$ 443.010,30
(quatrocentos e quarenta e três mil, dez reais e trinta centavos), referente aos itens 01 ao 43,
nos quantitativos, valores unitários e globais abaixo:
ITEM
1

DESCRIÇÃO
UND
ACHOCOLATADO EM PÓ de preparo
instantâneo,
aromatizado
PCT
artificialmente,
contendo
açúcar,
cacau, maltodextrina (extrato de

QTD
940

R$ UNT
4,45

R$ TOTAL
4.183,00
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malte), estabilizantes, aromatizantes e
emulsificante lecitina de soja. Sem
adição de leite em pó ou soro de leite.
Não deverá apresentar problemas com
homogeneidade, diluição inadequada,
excesso de açúcar, presença de
impurezas, formação de grumos,
cheiro forte e intenso, coloração
inadequada (sujeito a teste de
aceitação realizado pelo nutricionista
responsável). Deve conter o registro
no MS, data de fabricação com prazo
de validade e numero de lote
aparentes, constando no rótulo
declaração ou certificado do tipo do
produto. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento
do produto. Apresentação do produto:
embalagem de plástico de 400 g.
AÇUCAR CRISTAL Açúcar cristal de
1ª: sacarose obtida da cana de açúcar,
livre de fermentação, tipo granulado,
com aspecto, cor e cheiro próprios,
sabor doce, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais, acondicionado
em embalagem primária saco plástico
KG 5.800
atóxico transparente, com respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Embalagem
secundaria plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 04 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem
de 01 kg.
AZEITE EXTRA-VIRGEM - com
acidez máxima de 0,8% (em ácido
oleíco) - para temperar alimentos;
UND
20
embalagem com 500 ml. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a contar
data de entrega
ADOÇANTE - Adoçante a base de
sacarose, desenvolvido sem adição de
UNID
100
açúcar e gordura e baixo teor de sódio,
embalagem de 100 ml.

3,72

21.576,00

CANAA

18,90

378,00

LISBOA

3,49

349,00

MARATA
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AMIDO DE MILHO -produto amiláceo
extraído do milho. Deve ser fabricadas
a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas e
UNID
150
parasitas. Não deverá apresentar
resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro
não característico. Embalagem: deve
estar intacta, vedada com 500g.
ARROZ BRANCO TIPO 1 Arroz
branco tipo 1, subgrupo polido, classe
longo fino, 100% natural, constituídos
de grãos inteiros, isento de sujidade e
materiais estranhos, acondicionado em
embalagem primária de saco plástico
atóxico transparente com respectiva
KG 4.000
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Embalagem
secundária: plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: Embalagem
de 01 kg
ARROZ PARBOLIZADO INTEGRAL polido, limpo, longo fino, grãos inteiros,
100
validade mínima de 05 meses a contar KG
da data da entrega, em embalagem de
1 kg.
FEIJÃO PRETO TIPO1 – grãos
inteiros, aspecto brilhoso e liso, isento
de matéria terrosa, pedras, fungos ou
parasitas, com umidade máxima de
15% (quinze por cento), constituído de KG
500
no mínimo 95% (noventa e cinco por
cento) de grãos íntegros. Grupo I,
Feijão Comum. Embalagem em
pacotes de 1Kg.
ARROZ VERMELHO Limpo, longo,
grãos inteiros, com teor de umidade
máxima de 15%; isento de sujidades e
350
materiais estranhos; acondicionado em KG
saco plástico, validade mínima de 03
meses a contar da data da entrega,
embalagem de 1 kg.
BISCOITO ÁGUA E SAL (PCT DE
PCT 2.000
400G) Composição básica: farinha de

6,75

1.012,50

YOKI

4,88

19.520,00

CAÇAROL
A

6,95

695,00

BLUE
VILLE

7,99

3.995,00

TIJU

8,20

2.870,00

DA MESA

4,10

8.200,00

AGUIA
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trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, extrato
de malte, margarina, soro de leite,
amido de milho, sal, açúcar, fermento
biológico,
fermento
químico
bicarbonato de sódio, emulsificante
lecitina de soja, aroma idêntico ao
natural de manteiga e melhorador de
farinha enzima protease. Contendo
leite e soja. Deverão ser fabricadas a
partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de parasitas e sujidades,
devendo estar em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os
biscoitos ou bolachas mal cozidas,
queimadas
com
caracteres
organolépticos anormais. Não poderá
apresentar umidade ou biscoitos
quebrados (percentual máximo para
aceitação:
10%
de
biscoitos
quebrados).
Acondicionado
em
embalagem dupla, plástico atóxico
transparente,
com
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da
data do recebimento do produto.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
(PCT DE 400G) Biscoito doce tipo
Maisena: Composição básica: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, amido de milho, gordura
vegetal hidrogenada, sal, fermento
químico (bicarbonato de sódio e
bicarbonato
de
amônio
ou
pirofosfatodissódico), melhorador de
PCT
farinha (metabissulfito de sódio)
estabilizante
lecitina
de
soja,
aromatizante artificial, antioxidante
ácido cítrico. Não deve apresentar
entre os ingredientes: acidulante ácido
lático e emulsificante esteroil-2-lactil
lactato de sódio. Pode conter traços de
leite. Deverão ser fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas,

1.400

4,99
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isenta de parasitas e sujidades,
devendo estar em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os
biscoitos ou bolachas mal cozidas,
queimadas
com
caracteres
organolépticos anormais. Não poderá
apresentar umidade ou biscoitos
quebrados (percentual máximo para
aceitação:
10%
de
biscoitos
quebrados).
Acondicionado
em
embalagem dupla, plástico atóxico
transparente,
com
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da
data do recebimento do produto.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL
(PCT DE 400G)- deverá ser fabricadas
a partir de matérias primas sãs e
limpas, não devem estar mal assados
PCT
ou com caracteres organolépticos
anormais. Prazo de validade mínimo
10 meses a contar a partir da data de
entrega.
CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO
(PCT DE 250G) Café torrado e moído.
Produto de 1º qualidade, com 100% de
pureza, isenta de glúten. Não deve
apresentar
sujidade,
umidade,
rendimento insatisfatório e sabor não
característico.
Embalagem
aluminizada, com selo de pureza
emitido pela Associação Brasileira da
PCT
Indústria do Café – ABIC, contendo as
seguintes informações: ingrediente
data de validade, lote e informações
nutricionais.
Prazo
de
validade
mínimo: 03 meses à partir da data de
entrega. Rotulagem segundo os
padrões da Resolução nº 259 de
20/09/2002 do MS. Apresentação do
produto: embalagem de 250g.
CARNE DE CHARQUE DE 1ª
Preparada com carne bovina ponta de KG
agulha de boa qualidade salgada,

500

4,95

5.500

7,49

2.325

2.475,00 VITARELA

41.195,00

IBICOARA

49,90 116.017,50

BERTIN
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curada, seca, isenta de nitrito/nitrato,
de consistência firme, com cor, cheiro
e sabor próprios, isento de sujidades,
parasitas e materiais estranhos,
embalada à vácuo, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo, embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do
produto. Embalagem e identificação
conforme portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96
e Nº 304 de 22/04/96, Resolução da
ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da
Vigilância Sanitária. Deverá conter
carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 60 dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
Apresentação do produto: Embalagem:
5 kg
CHÁ - Chá em sachês, sabores: erva
doce, erva cidreira, camomila, sem
glúten. Em sachês envelopados CX
individualmente de aprox. 2g cada.
Caixa com 10 sachês.
COCO RALADO SEM AÇÚCAR (pct
100gr) Polpa de coco parcialmente
PCT
desengordurada,
desidratada.
Embalagem com 100g.
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA
Produto obtido a partir da torração da
raiz
da
mandioca
previamente
descascada e ralada. Constituído de
KG
matéria-prima sã e limpa. O produto é
isento de sujidades, parasitas, larvas e
bolores. Embalagem em pacotes de 1
Kg.
FARINHA
DE
TRIGO
COM KG

200

2,95

590,00

MARATA

150

2,95

442,50

UNICOCO

1.650

3,39

5.593,50

FAZENDA

240

4,79

1.149,60

BRANDINI
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FERMENTO - farinha especial, tipo 1,
obtida do trigo moído, limpo, dê
germinado, enriquecida com ferro e
ácido fólico, de coloração branca,
isenta de umidade, fermentação ou
ranço,
e
materiais
estranhos.
Embalagem de 1 kg do produto.
Deverá apresentar validade mínima de
3 meses no momento da entrega.
(Cotar preço no Kg, independente da
forma de embalagem solicitada)
FARINHA
DE
TRIGO
SEM
FERMENTO - Especial sem fermento,
tipo 1, em embalagem polietileno
atóxico, resistente, termos soldado
e/ou em filem de poliéster metalizado
KG
240
com polietileno. Deverá apresentar
validade mínima de 3 meses no
momento da entrega. (Cotar preço no
Kg, independente da forma de
embalagem solicitada).
FEIJÃO CARIOCA Feijão tipo 1, grãos
inteiros, aspecto brilhoso e liso, isento
de matéria terrosa, pedras, fungos ou
parasitas, com umidade máxima de
15% (quinze por cento), constituído de KG 4.000
no mínimo 95% (noventa e cinco por
cento) de grãos íntegros. Grupo I,
Feijão
Comum,
Classe
Cores.
Embalagem em pacote de 1Kg.
FERMENTO EM PÓ - Fermento em
UNID
80
pó, embalagem de 100g.
FLOCO DE MILHO - FLOCÃO tipo
flocão, (PCT DE 500G) amarelo, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios
com
ausência
de
umidade,
fermentação,
ranço,
isento
de
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Acondicionados em sacos plásticos PCT 2.100
transparentes e atóxicos, tampos não
violados, resistentes e que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de

4,59

1.101,60

BRANDINI

7,35

29.400,00

CALDO
FORTE

2,95

236,00

ROYAL

1,99

4.179,00

PRONTU
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identificação
e
procedência,
informação nutricional, nº do lote, data
de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 05 (cinco) meses a partir da
data
de
entrega
na
unidade
requisitante.
Apresentação
do
produto: embalagem de 500g
FUBÁ DE MILHO (PCT DE 500G)
Fubá de milho. Produto obtido pela
moagem do grão de trigo, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas
isentas de matérias terrosas e
parasitos. Não poderá estar com
aspecto úmido ou rançoso. Umidade
máxima de 15% p/p, acidez máxima
de 5% p/p e com no mínimo 7% de
proteína. Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Embalagem
de 500g.
LEITE CONDENSADO obtido a partir
de leite fresco, puro e integral.
Embalagem longa vida com Peso
líquido de 395g. Prazo de validade
mínimo de 10 meses a contar a partir
da data de entrega.
LEITE
DE
COCO
natural,
concentrado,
pasteurizado,
homogeneizado, com cor, aroma,
sabor e consistência características.
Acondicionado
em
embalagem
primária tipo PET ou de vidro, com
respectiva informação nutricional, data
de
fabricação/validade/lote
e
embalagem secundaria caixa de papel
resistente. Prazo de validade mínimo:
03 meses à partir da data do
recebimento do produto. Embalagem
de 200 ml.
LEITE EM PÓ INTEGRAL (PCT DE
200G) Apresentando os seguintes
valores para 200 ml de leite pronto:
mínimo de 120 calorias, máximo de
10g de carboidratos, máximo de 7g de

site: www.seabra.ba.io.gov.br

PCT

1.050

2,15

2.257,50

SINHA

UNID

800

4,67

3.736,00

ITALAC

UNID

500

1,72

860,00

PILAO

PCT

3.550

6,22

22.081,00

ITALAC
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proteínas e de gorduras totais, máximo
de 125mg de sódio. Acondicionado em
recipiente
hermético
de
sacos
alemanizados contendo informação
nutricional,
data
de
fabricação/
validade/
lote.
Deverá
ser
inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem
de 200g.
MACARRÃO ESPAGUETE, MASSA
DE SÊMOLA COM OVOS, (PCT de
500
gramas),
íntegra,
sem
perfurações, e original da indústria.
Ingredientes: farinha de trigo e ovos.
Aspecto físico bem conservado, não
triturado pelo manuseio. As massas ao
serem postas na água não deverão
turvá-las antes da cocção, não
podendo
estar
fermentadas
ou PCT
rançosas.
Acondicionado
em
embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico, com respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote e embalagem
secundaria plástica reforçada. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Embalagem de 500g.
MACARRÃO PARAFUSO, (PCT DE
500G) Elaborado com SÊMOLA de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico e demais substâncias permitidas.
As massas ao serem postas na água
não deverão turvá-las antes da
cocção,
não
podendo
estar
fermentadas
ou
rançosas. PCT
Acondicionado
em
embalagem
primária de saco plástico transparente
atóxico, com respectiva informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote e embalagem
secundaria plástica reforçada. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir

2.550

2,99

7.624,50 PAULISTA

1.550

2,99

4.634,50 PAULISTA
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da data do recebimento do produto.
Embalagem de 500g.
MACARRÃO TIPO AVE MARIA. (PCT
DE 500G) Massa de SÊMOLA de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovos
pasteurizados
e
demais
substâncias permitidas. As massas ao
serem postas na água não deverão
turvá-las antes da cocção, não
podendo
estar
fermentadas
ou
rançosas.
Acondicionado
em
embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico, com respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote e embalagem
secundaria plástica reforçada. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Embalagem de 500g.
MARGARINA - Margarina vegetal,
cremosa de primeira qualidade, com
60% de lipídios, com validade mínima
de 60 dias, embalagem de 500g.
(Cotar preço no Kg, independente da
forma de embalagem solicitada).
MANTEIGA – (POTE DE 200G) de
primeira
qualidade
com
sal.
Apresentação do produto: embalagem
potes de 200 g. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto.
MILHO PARA CANJICA, (PCT DE
500G) classe amarela, tipo 1. Grãos
isentos de umidade, sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionado em
embalagem primária de plástico
atóxico transparente, com respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Embalagem
secundária de plástico resistente.
Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 500g.
MOLHO DE TOMATE (SACHE DE
340G) Produto elaborado a partir da

site: www.seabra.ba.io.gov.br

PCT

1.400

2,99

4.186,00 PAULISTA

KG

2.000

11,95

23.900,00 DELICATA

UND

200

7,99

1.598,00

NATURAL
DA VACA

PCT

250

2,55

637,50

KICALDO

UND 1.000

1,33

1.330,00

VAL
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polpa de tomate e adicionado de
especiarias, sal e açúcar. Embalagem
de caixa de papelão cartonada, tipo
longa vida ou aluminizada tipo sachê,
contendo informação nutricional, data
de fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da
data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: Sachê de
340g.
MILHO DE PIPOCA, (PCT DE 500G)
tipo 1 de 1ª qualidade. Seus grãos
devem estar perfeitos, maduros,
secos, inseto de mofo, odores
estranhos e de substâncias nocivas.
Disposto em embalagem de 500g,
contendo: marcado fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, lote,
peso liquido, informação nutricional e PCT
350
registro no ministério de agricultura
e/ou saúde. Envolto em uma
embalagem secundaria resistente de
polietileno transparente que suporte o
transporte sem perder sua integridade.
Deve ser entregue com prazo de
validade maior que seis meses a
contar da data de fabricação.
MILHO PARA CANJICA, (PCT DE
500G) classe branco, Tipo 1. Grãos
isentos de umidade, sujidades,
parasitas e larvas. Acondicionado em
embalagem primária de plástico
atóxico transparente, com respectiva
PCT
200
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Embalagem
secundária de plástico resistente.
Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 500g.
ÓLEO DE SOJA Óleo vegetal
comestível: composição 100% óleo de
soja refinada e antioxidante. Produto
UNID 2.700
refinado e de acordo com os padrões
legais. Deverá conter Vitamina E, e
estar isento de ranço. Acondicionado

3,15

1.102,50

KICALDO

3,12

624,00

KICALDO

9,15

24.705,00

SOYA
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em embalagem primária PET (900 ml)
com respectiva informação nutricional,
data de fabricação/validade/lote. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto.
OVOS DE GALINHA, íntegro, sem
manchas ou sujidades, tamanho e cor
uniforme proveniente de avicultor com
inspeção oficial. Apresentar casca lisa,
pouco porosa, resistente e formato
característico.
PEITO DE FRANGO CONGELADO
Peito de frango. Embalagem e
identificação conforme as portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº
304 de 22/04/96 e Nº 304 de 22/04/96,
Resolução da ANVISA Nº 105 de
19/05/99 e da Vigilância Sanitária. O
produto deverá conter carimbo de
inspeção da SIF e deverão apresentarse em embalagens primárias de sacos
plásticos atóxicos, resistentes, de
coloração uniforme, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Aspecto: não
amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas
A entrega deverá estar de acordo com
as normas da Vigilância Sanitária.
Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
- congelada, embalada em saco
plástico transparente, em pacote com
02 kg, Embalagem e identificação
conforme as portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96
e Nº 304 de 22/04/96, Resolução da
ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da
Vigilância Sanitária. O produto deverá
conter carimbo de inspeção da SIF e
em
deverão
apresentar-se
embalagens primárias de sacos
plásticos atóxicos, resistentes, de
coloração uniforme, com aspecto, cor,

site: www.seabra.ba.io.gov.br

DZ

380

6,37

2.420,60

EMAPE

KG

3.200

14,80

47.360,00

FRANGO
DE OURO

KG

1.000

13,20

13.200,00

FRANGO
DE OURO
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cheiro e sabor próprios. Aspecto: não
amolecida, nem pegajosa. Cor: sem
manchas esverdeadas ou pardacentas
A entrega deverá estar de acordo com
as normas da Vigilância Sanitária.
Prazo de validade mínimo: 03 meses a
partir da data do recebimento do
produto.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA
(PCT DE 400G) adicionada carne ou
frango: produto isento de gorduras
trans., sem adição de corante ou
caramelo,
acondicionada
em
embalagem primária de plástico
atóxico transparente, com respectiva PCT 1.800
informação
nutricional,
fabricação/validade/lote. Embalagem
secundária de plástico resistente.
Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto.
QUEIJO RALADO - Queijo ralado tipo
parmesão - Embalagem: pacote com PCT
200
50g.
SAL IODADO REFINADO Sal moído,
iodado, embalagem primária de
plástico
atóxico
transparente
(Embalagem 1kg), com respectivas KG
340
informações nutricionais, data de
fabricação /validade/lote. Embalagem
secundária: plástico resistente.
VINAGRE DE ALCOOL-Fermentado
acético de álcool, água e conservador
UNID
120
INS 224. Acidez 4,0%. Não CONTÊM
GLÚTEN. Embalagem 700 ml

4,12

7.416,00

PRONTU

2,58

516,00

MILKLY

0,95

323,00

CAMPEA

2,95

354,00

MURIONG
O

TOTAL 443.010,30

Valor global adjudicado e homologado ao fornecedor: R$ 443.010,30 (quatrocentos e
quarenta e três mil, dez reais e trinta centavos).
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HOMOLOGO o parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Autorizo a publicação da Ata Final de Registro de Preços, a qual surte efeito da
contratação da empresa, nos termos legais.
Registre-se e Publique-se!
Seabra/BA, 03 de setembro de 2021.
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