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HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 039-2021.

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAÉM - BA, Estado da Bahia, através do seut atual Ordenador de
Despesa, no uso de suas atribuições do Art. 1º e 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, resolve HOMOLOGAR, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos em que se encontra o Processo Administrativo n.º 182/2021, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 039-2021, cujo o objeto é o(a) Registro de preços para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de gêneros
alimentícios para atender à merenda escolar dos alunos matriculados nas unidades
de ensino do Município de Caém\BA em favor das empresas: DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS JACOBINA , inscrita no CNPJ: 09.263.426/0001-02, declarada vencedora do
(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 26, , com
o valor global estimado de R$ 141.821,50 (cento e quarenta e um mil e oitocentos e
vinte e um reais e cinquenta centavos) ; tudo em conformidade com os trabalhos levados a
considerando as mais vantajosas para o Municipio de Caém - BA, pois as licitantes vencedoras
ofereceram os preços compatíveis com os praticados no mercado, atendendo aos valores
orçados pela administração, assim com exigências estabelecidas no Edital.
Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo indicado no Instrumento Convocatório, bem como do contrato a ser elaborado.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Caém - BA, 04 de Novembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO
CERTIFICO que o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO acima
mencionado foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Caém - BA para conhecimento geral.
Caém - BA, 04 de Novembro de 2021.
____________________________________________
Sec. de Administração e Planejamento
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efeito pela Pregoeira e sua equipe, proclamando satisfatória as propostas classificadas,

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 58/2021
Pregão Presencial nº 039-2021
Órgão Gerenciador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, CNPJ nº 13.913.348/0001-11

Fornecedor:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JACOBINA - CNPJ: 09.263.426/0001-02

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de gêneros
alimentícios para atender à merenda escolar dos alunos matriculados nas unidades de ensino do Município de Caém\BA

Valor Total:

105.821,50 (cento e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)

Validade:

0 (), mes(es), ou seja, de 04/11/2021 a 04/11/2021

Preços Registrados:
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DESCRIÇÃO
Arroz branco polido, classe longo fino,
tipo 1. Embalagem contendo 1Kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agriculturae.
Biscoito tipo Maria, a base de farinha de
trigo, amido de milho, açúcar, sal,
gordura vegetal, leite (ou soro) e outros
ingredientes, desde que permitidos pela
legislação e mencionados.
Características organolépticas: Aspecto: massa torrada sem recheio Textura: crocante/macia Validade:
mínima de 08 meses Prazo de
fabricação: não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e
cinco) dias da data de entrega.
Embalagem dupla (3 em 1) contendo
400g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade de no mínimo 6 meses, peso
liquido e de acordo com Resoluções nº
263/2005 da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: Caixa com 20 pacotes.
Biscoito tipo Cream Cracker, a base de
farinha de trigo, amido de milho, sal
refinado, gordura vegetal, leite (ou soro)
e outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes artificiais. Características
organolépticas: - Aspecto: massa torrada
- Cor: própria - Odor: próprio - sabor:
próprio - textura: crocante/macia
Validade: mínima de 08 meses Prazo de
fabricação: não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e
cinco) dias da data de entrega.
Embalagem dupla, (3 em 1) contendo
400 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade de no mínimo 06 meses, peso
liquido e de acordo com a Resoluções nº
263/2005 da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: Caixa com 20 pacotes.
Macarrão tipo parafuso, a base de
farinha, massa com ovos. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido de acordo
com a Resolução nº 263 /2005 da
Anvisa/MS e da Resolução 12/78
CNNPA.
Macarrão tipo espaguete a base de
farinha com ovos. Embalagem com no
mínimo 500g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido de acordo com a Resolução nº
263/2005 da Anvisa/MS e da Resolução
12/78 CNNPA.
Milho para Mungunzá -Embalagem com
500grs, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, validade, e de acordo a
Resolução nº 263/2005 da Anvisa/MS.
Unidade de fornecimento: Fardo com

VL. REGISTRADOS
UNITÁRIO
TOTAL

QUANT.

UND.

MARCA

2.000,00

KG

3,29

6.580,00

KIARROZ

2.100,00

PACOTES

3,19

6.699,00

SUPRADELLY

2.100,00

PACOTES

2,67

5.607,00

SUPRADELLY

600,00

PACOTES

2,85

1.710,00

BAHIA

1.600,00

PACOTES

1,91

3.056,00

BAHIA

2.060,00

PACOTES

1,48

3.048,80

MARATÁ
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2.060,00

PACOTES

2,38

4.902,80

MARATÁ

1.200,00

UND

3,35

4.020,00

SORA

1.200,00

UND

3,35

4.020,00

SORA

2.520,00

PACOTES

1,66

4.183,20

MARATÁ

60,00

UND

0,48

28,80

KITANO

120,00

UND

0,90

108,00

KITANO

1.000,00

UND

1,10

1.100,00

MARATÁ

200,00

KG

0,54

108,00

CAMPEÃO

680,00

LT

7,98

5.426,40

SOYA

2.400,00

UND

3,77

9.048,00

NAVE

1.000,00

KG

3,46

3.460,00

AGROVALE

1.150,00

PACOTES

3,49

4.013,50

MARATÁ
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10kgs.
Milho para pipoca, Grupo Duro, classe
amarelo, tipo 1, Grãos inteiros, tamanho
e coloração uniformes. Embalagem
plástica de 500 gr. sem furos, sem
expurgos, isenta de qualquer
contaminação física ou microbiológica.
Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
validade de no mínimo 06 meses, e de
acordo com a Resolução 263/2005 da
ANVISA/MS.
Proteínas de Soja texturizada sabor
carne. Embalagem com 400g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA o
produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Proteínas de Soja texturizada sabor
frango. Embalagem com 400g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA o
produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Flocos de milho - Embalagem com no
mínimo 500g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a Resolução
263/2005 ANIVISA.
Colorífico Alimentício, a base de
urucum, cor alaranjada, acondicionado
em pacote com 100 gramas, validade do
produto não poderá ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto deverá estar em
conformidade com as normas da RDC º
276/2005 da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome
do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaração com o teor de sal
adicionado, número do lote, data de
fabricação e data ou prazo de validade.
Unidade de Fornecimento:Un
(UNIDADE).
Cominho em pó. COMINHO, em pó.
Embalagem com mínimo 50 g e máximo
60 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas da
Resolução nº276/2005 ANVISA/MS.
Unidade de Fornecimento:Un
(UNIDADE).
Molho de Tomate. Embalagem com no
mínimo 340g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. O produto
devera ter registro no ministério da
Agricultura e de acordo com a RDC nº
272/2005 da ANVISA/MS. Unidade de
fornecimento: sachês.
Sal refinado, iodado, para consumo
doméstico, com granulação uniforme e
com cristais brancos, com dosagem de
15 mg até o máximo de 45 mg de iodo
por kg do produto e de acordo com a
RDC º 23/2013 da ANVISA/MS..
Óleo comestível vegetal de soja, puro,
refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E. Embalagem contendo no
mínimo 900ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido de acordo com a RDC 270 de
22/09/2005 ANVISA.
Sardinha - Água de constituição (ao
próprio suco) e molho de tomate
temperado (polpa de tomate, água, óleo
comestível, sal, especiarias - salsa,
orégano, cebola, pimentão vermelho,
manjerona, condimento pimenta branca,
condimento pimenta preta, curry, noz moscada e sálvia -, açúcar cristal,
realçador de sabor glutamato
monossódico, aromas naturais de alho,
cebola e manjericão e acidulante ácido
cítrico). Lata com 125g. De acordo com
a IN nº 45/2011
Açúcar cristalizado - sacarose de cana –
de – açúcar, na cor branca. Embalagem
em polietileno contendo 01kg, com
dados de identificação de validade, de
acordo com a Resolução º 271/2005 da
ANVISA/MS.
Achocolatado em pó - Composição:
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6.400,00

PACOTES

4,34

27.776,00

CCGL

300,00

KG

9,62

2.886,00

FRIATO

1.200,00

UND

2,45

2.940,00

DELICÍA

1.000,00

DZ

5,10

5.100,00

EXTRA

4.000,00

KG

9,00

36.000,00

HIPER PÃO

TOTAL
Caém - BA, 04 de Novembro de 2021.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
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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. Pacotes de 400g. Estando
de acordo com a RDC º 273/2005 –
ANVISA.
Leite em pó Integral. Ingredientes: Leite
Integral. Embalagem de pacotes de
200g, resistente, com revestimento
interno impermeável a água. Com data
de fabricação e prazo de validade de no
mínimo, 06 meses. Rótulo com
indicação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 6 meses, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA. O produto deverá
ter registro ou notificação no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
SALSICHA – Salsicha de primeira
qualidade, congelada. Embalagem saco
plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com a
Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
MARGARINA- Cremosa com sal, 35%
de lipídeos, embalagem plastica de 250
gramas, apresentar na embalagem peso
líquido, lote e prazo de validade.
OVO- classe A tipo 3, grande. Produto
fresco de ave galinacea, tipo grande,
integro, sem manchas ou sujidades, cor
vermelha, odor ou sabor anormais;
acondicionados em embalagem
apropriada com 12 unidades.
Proveniente de avicultor com inspeção
oficial, devendo atender ás exigências do
Regulamento Interno de Inspeção de
Produtos de Origem Animal
RISPOA/MA Resolução nº 05 de
05/07/91 - CIPOA/MA
PÃO DOCE - CONFORME AS
SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50
(CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO
RESULTANTE DA COCÇÃO DA
MASSA PREPARADA COM
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA
COM FERRO, FERMENTO, SAL,
AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO
SOMENTE INGREDIENTES
PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR
FORMATO DE PÃO DE CACHORRO
QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50
(CINQUENTA) GRAMAS. AS
SUPERFÍCIES NÃO DEVEM
APRESENTAR QUEIMADURAS E A
COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR
TONALIDADE REGULAR
VARIANDO DO PRADO AO
AMARELO PARDACENTO NA
REGIÃO MENOS EXPOSTAS AO
CALOR, AO AMARELO DOURADO
NAS REGIÕES MAIS EXPOSTAS,
MIOLO DEVE SER ELÁSTICO COM
POROSIDADE REGULAR COM
COLORAÇÃO CLARA E UNIFORME,
NÃO DEVERÁ APRESENTAR
ODORES FERMENTADAS E
FUMAÇA, NEM FRAGMENTOS DE
INSETOS ROEDORES OU BOLORES,
ESTAR ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS PLÁSTICAS COM
ATÉ 10 UNIDADES, ENVOLTA POR
PLÁSTICO RESISTENTE COM O
NOME DA EMPRESA. ROTULAGEM
APRESENTADO O NOME DO
PRODUTO, COM NÚMERO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE,
TABELA
COM
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE RDC
263/2005 ANVISA. O LOCAL ONDE É
FABRICADO O PÃO DEVERÁ
APRESENTAR LAUDO DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA.

141.821,50

