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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Heliópolis/BA, 03 de maio de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO) Nº 008/2021
RESULTADO FINAL
O Pregoeiro do Município de Heliópolis/BA torna público e da ciência aos interessados
o RESULTADO FINAL do Pregão Presencial (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)
n° 008/2021 e Processo Administrativo nº 036/2021, do Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM, regida pela Lei 8.666/93 e 10.520/2002, que objetiva a Registro de preços
para eventual fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas
das Secretarias Municipais de Heliópolis(BA). Que teve como EMPRESAS
VENCEDORAS:
JC COMERCIAL DE ALIMENTOS ANDRADE LTDA
UNIDADE
VALOR
DE
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT.
UNIT
MEDIDA
ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem
com 200 g. A base de acucar, cacau em po,
lecitina de soja e aromatizantes. O chocolate
deve ser obtido de materias primas sas e
limpas, isentas de materia terrosa, de
parasitos, detritos animais, cascas de
sementes de cacau e de outros detritos
vegetais. No preparo de qualquer qualidade
1
UND
1628
R$2,31
de chocolate, o cacau correspondente ao
tipo deve entrar, no minimo, na proporção de
32%. O rotulo deve trazer a denominação
generica de "Chocolate" seguida da
classificacao constante desta Norma.
parcialmente
chocolates
em
po
desengordurados e obrigatorio a declaracao
do teor de lipidios do produto.
AÇÚCAR CRISTAL COMUM 1kg Aparência homogênea, livre de sujidades,
parasitos e larvas, cor branca. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
2
KG
3000
R$2,27
produto, não devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
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4

5

6

7

8

ÁGUA MINERAL, sem gás, copo com
200ml- dentro dos padrões da agência de
vigilância sanitária.
ÁGUA MINERAL, sem gás, garrafa pet,
500ml.
ARROZ - Parabolizado, classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.
ARROZ TIPO 1 BRANCO 1kg - Embalagem
contendo 1 kg. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
BALA MASTIGÁVEL - balas mastigáveis,
tipo sortidas, PESO: 600g . Ingredientes:
Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal
hidrogenada e lecitina de soja. Contém:
corante CII e ácido cítrico, aromatizantes
idênticos ao natural. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote informada no rotulo.
BEBIDA LÁCTEA - contendo 120g, Sabor
morango, tendo como ingredientes:Leite
integral e/ou leite em pó integral
reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite
em pó, açúcar, preparado de fruta morango
(água, açúcar, corante natural carmim
cochonilha,
conservante
sorbato
de
potássio, acidulante ácido cítrico, polpa de
morango, aromatizante, espessante goma
xantana e amido modificado), mistura de
estabilizantes (gelatina, amido e goma guar),
fermento lácteo. Embalado em saco plástico,
sendo entregue sob refrigeração, sendo
descrito na embalagem a composição
nutricional do alimento, data de fabricação e
data de validade, o produto deve ser

UND

1540

R$0,70

R$1.078,00

UND

1820

R$1,06

R$1.929,20

KG

2000

R$4,42

R$8.840,00

KG

2000

R$4,10

R$8.200,00

PCT

450

R$8,59

R$3.865,50

UND

600

R$0,73

R$438,00
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9

10

11

entregue com data de validade de 04 meses
a partir da entrega na unidade requisitada.
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA –
Embalagem contendo 400g. Elaborado com
composição básica de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e outras
substâncias permitidas. Aparência: massa
bem assada, sem recheio, sem cobertura,
com cor, cheiro e sabor próprios. Não serão
aceitos produtos murchos. A embalagem
primária deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de validade, data de fabricação,
quantidade do produto e número de registro.
A embalagem secundária deve ser em caixa
de papelão limpa, íntegra e resistente. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM
CRACKER – Elaborado com composição
básica de farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico e outras substancias
permitidas. Aparência: massa bem assada,
sem recheio, sem cobertura, com cor, cheiro
e sabor próprios.
Não serão aceitos
produtos murchos. Embalagem dupla,
contendo 400g. A embalagem primária
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
validade, data de fabricação, quantidade do
produto e número de registro. A embalagem
secundária deve ser em caixa de papelão
limpa, íntegra e resistente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
BOMBOM. Bombons com recheios sabores
diversos, cobertura de chocolate. CAIXA C/
300G.

PCT

2200

R$4,00

R$8.800,00

PCT

2200

R$3,50

R$7.700,00

PCT

70

R$9,00

R$630,00
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CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G - De
primeira qualidade Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia a data
de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.
CALDO EM TABLETE, Caixa 57g 6
Unidades
CANELA EM PAU, embalagem com 10g

PCT

2000

R$3,79

R$7.580,00

CX

60

R$1,45

R$87,00

UND

326

R$1,98

R$645,48

15

CHÁ EM SACHE DE ERVA CIDREIRA 10G
- Acondicionado em caixa, contendo no
mínimo 10 unidades. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

CX

10

R$1,97

R$19,70

16

CHOCOLATE GRANULADO, 150g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido

UND

800

R$2,84

R$2.272,00

PCT

180

R$2,70

R$486,00

UND

330

R$0,77

R$254,10

UND

434

R$1,15

R$499,10

UND

1600

R$1,45

R$2.320,00

UND

414

R$2,64

R$1.092,96

13
14

17

18

19

20
21

COCO RALADO em pacote de 100g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido.
o produto devera ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde.
COLOROFÍCO 100G - A validade do produto
não poderá ser inferior a 12 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e CNNPA.
CONDIMENTO MISTO, 100g, - A validade
do produto não poderá ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua
entrega.
CRAVO DA ÍNDIA, 8g - A validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua entrega.
CREME DE LEITE, embalagem com 200g
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23

24

25

26

EXTRATO
DE
TOMATE,
340g,
Ingredientes: Tomate, açúcar, amido
modificado, cebola, sal, salsa, extrato de
levedura, conservador sorbato de potássio,
realçador de sabor glutamato monossódico e
aromatizantes. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE CEVADA. PODE CONTER
DERIVADOS DE SOJA E TRIGO. CONTÉM
GLÚTEN.
FARINHA DE MANDIOCA, Tipo, 1kg Especificação: Fina, branca, torrada,
embalada
em
pacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes que garatam a integridade do
produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos. Aembalagem
devera conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricional, número de lote, datada validade,
quantidade do produto. Prazo de validade
mínimo 05 meses a partir da data de entrega
do requisitante.
FARINHA
DE
MILHO
FLOCADA,
embalagem contendo 500 gramas, grandes,
amarelos, sem sal, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes.
FARINHA DE TRIGO 1kg, com fermento. No
rotulo da farinha deve constar a
denominação "Farinha de trigo" seguida do
tipo". Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG - Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.

UND

1632

R$1,50

R$2.448,00

KG

700

R$3,99

R$2.793,00

KG

2000

R$1,29

R$2.580,00

KG

700

R$3,45

R$2.415,00

KG

725

R$6,58

R$4.770,50
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FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ QUÍMICO
- Fermento para bolo, embalagm de 100 grs.
Contendo informações nutricionais do
produto. Prazo de validade: Mínimo de 12
meses. Data de fabricação: Máximo 60 dias.

UND

130

R$2,50

R$325,00

PCT

510

R$1,40

R$714,00

UND

500

R$4,26

R$2.130,00

UND

856

R$1,60

R$1.369,60

31

LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g – obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana. Não deve
apresentar cor alaranjada ou amarelo forte,
manchas escuras ou esverdeadas (mofo).
Devendo ter boa solubilidade.

UND

2448

R$5,00

R$12.240,00

33

MACARRÃO
TIPO
ESPAGUETE
Embalagem de 500g, massa alimentícia, tipo
espaquete. Composição mínima: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovos. Acondicionada em embalagem
primária de saco plástico transparente

PCT

1076

R$2,59

R$2.786,84

28

29

30

FUBÁ DE MILHO, 500g, enriquecido com
ferro e ácido fólico, rico em fibras e vitaminas
B6 e E, e fonte de vitamina B1.
LEITE CONDENSADO leite tradicional.
Embalagem com 395 g. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, composicao, peso, data de
fabricacao, prazo ou data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricacao ou lote impresso na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolucao(oes)
vigente(s)
MAPA/INMETRO.
LEITE DE COCO , tradicional. Embalagem
com 200ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISSA/MS
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atóxico com respectivas informações
nutricionais, data de fabricação, data de
validade, número de lote e registro. A
embalagem
secundaria
em
fardos
resistentes. Prazo de validade mínima de 09
(nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MACARRÃO
TIPO
PARAFUSO
Embalagem de 500g - Elaborado com
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
fólico e demais substancias permitida. O
produto deve ser isento de corantes
artificiais, sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionada em embalagem primária de
saco plástico transparente atóxico com
respectivas informações nutricionais, data
de fabricação, data de validade, número de
lote e registro. A embalagem secundaria em
fardos resistentes. Prazo de validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MILHO DE PIPOCA - Embalagem de 500g.
1ª qualidade, beneficiado, polido grupo
duro,classe amarelo, tipo 1. Produto
preparado com matéria prima sã e limpa,
isenta de matéria terrosa, detritos animais,
vegetais, parasitas e larvas.
MILHO E ERVILHA EM CONSERVA, 300g,
ervilha reidratada, milho verde, salmoura
(água e sal) e estabilizante cloreto de cálcio.

PCT

1076

R$2,87

R$3.088,12

PCT

1000

R$2,50

R$2.500,00

UND

270

R$2,23

R$602,10

38

MILHO PARA MUNGUNZÁ, embalagem
500g, de 1ª qualidade, beneficiado, polido
grupo duro,classe amarelo, tipo 1. Produto
preparado com matéria prima sã e limpa,
isenta de matéria terrosa, detritos animais,
vegetais, parasitas e larvas.

PCT

916

R$2,05

R$1.877,80

39

MISTURA BOLO CHOCOLATE,
Farinha enriquecida em ferroe
fólico,açucar cristalcontem glutem

UND

984

R$3,00

R$2.952,00

36

37

400g,
ácido
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL - refinado,
acondicionado em embalagem primária de
garrafa PET de 900 ml, plástica resistente,
lacrada,
transparente,
contendo
externamente as informações nutricionais,
data de fabricação, data de validade, número
de lote e número
OVOS DE GALINHA TIPO 02 VERMELHOS
GRANDES, 12 unidades
PIPOCA DOCE, super torradas, pacote de
15g cada, fardo com 30 unidades.
PIRULITO de bola sabor cereja com recheio
de chiclete. Embalagem com 50 unidades.
PÓ PARA GELATINA, sabores variados,
pacote com 20g, aromatizado artificalmente.
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G
- Cor clara, mínima de 50% de concentração
de proteína, validade do produto não poder
ser inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. Rotulagem contendo,
no mínimo, registro no MS, nome e
composição do produto, peso liquido, nome
e CNPJ do fabricante, data de fabricação e
data ou prazo de validade.
QUEIJO RALADO, 50g, Queijo parmesão e
conservador ácido sórbico.
REFRESCO EM PÓ, embalagem com 25g,
sabores diversos.

UND

1000

R$7,99

R$7.990,00

DZ

1000

R$5,79

R$5.790,00

FARDO

532

R$19,99

R$10.634,68

PCT

426

R$7,24

R$3.084,24

UND

540

R$1,59

R$858,60

UND

816

R$3,79

R$3.092,64

PCT

200

R$3,56

R$712,00

UND

1000

R$0,48

R$480,00

48

REFRIGERANTE PET DE 2L em diversos
sabores - Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia a data de
fabricação ou lote impresso na embalagem.

UND

1100

R$4,31

R$4.741,00

49

SAL REFINADO IODADO - Embalagem de
1kg. Iodado constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade. Com embalagem primária de saco
de
polietileno,
atóxico,
transparente,
resistente, vedado hermeticamente e limpo.
A embalagem deve conter externamente as
respectivas
informações
nutricionais,
número de lote, número de registro, data de

KG

440

R$0,73

R$321,20

41
42
43
44

45

46
47
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50

52

53

54

fabricação, data de validade e quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
SALGADINHOS DIVERSOS, 50g
PCT
SARDINHA 125G - Em conserva, em óleo
de soja comestível. Embalagem com 130 g,
com dados de identificação do produto,
KG
marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.
SUCO DE CAIXA sabores variados 200ml,
UND
natural,
líquido,
diversos
sabores,
embalagem tetra pek.
VINAGRE ALCOOL 500ML - Aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
UND
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
VALOR MÉDIO TOTAL

2618

R$1,29

R$3.377,22

2500

R$1,29

R$3.225,00

500

R$1,15

R$575,00

500

R$1,91

R$955,00

R$158.736,26

JAMISON SOUSA DOS SANTOS
UNIDADE
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT.
VALOR TOTAL
DE MEDIDA
UNIT
LINGUIÇA DEFUMADA, CALABREZA Embalagem com 1kg, preparada com
carne não mista. toucinho e condimentos;
com aspecto normal, firme, sem umidade,
não pegajosa; isenta de sujidades,
parasitas e larvas, mantida em temperatura
e refrigeração adequada, acondicionada
em saco de polietileno e/ validade núnima
32 de 2 meses a contar da data de entrega e
KG
468
R$19,30 R$9.032,40
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA 05 (decreto 12.486 de 20/10/78,
lnstrução normativa Nº ~ de 31/03/00, DAS
e suas posteriores alterações , produto
sujeito a vericaçào no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados
pela
Secretaria
da
Agricultura.
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MARGARINA VEGETAL 250G - Óleos
vegetais líquidos e interesterificados,
composição mínima de 80% de lipídios,
água, sal (cloreto de sódio), soro de leite em
pó, leite em pó desnatado, vitaminas b (b6,
b1 e b12), vitamina a, selenito de sódio
(selênio),
estabilizantes:
mono
e
diglicerídios de ácidos graxos, e lecitina de
soja, conservadores sorbato de potássio e
benzoato de sódio, antioxidantes tbhq, edta
cálcio dissódico e bht, acidulante: ácido
cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao
natural, corantes: urucum, beta caroteno e
cúrcuma. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução (oes) vigente(s) INMETRO.

UND

600

R$4,30

VALOR TOTAL

R$2.580,00

R$11.612,40

Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador.

____________________________________
HUGO DA SILVA ANDRADE
Pregoeiro
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Heliópolis/BA, 03 de maio de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO) Nº 008/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito JOSE MENDONÇA DANTAS, no uso de suas atribuições legais, em
cumprimento a Lei n. 8.666/93, 10.520/02 e alterações, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial (SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO) n° 008/2021, Processo Administrativo nº 036/2021, do Tipo:
MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Registro de preços para eventual
fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas das
Secretarias Municipais de Heliópolis(BA). Que teve como EMPRESAS
VENCEDORAS:
JC COMERCIAL DE ALIMENTOS ANDRADE LTDA
UNIDADE
VALOR
DE
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT.
UNIT
MEDIDA
ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem
com 200 g. A base de acucar, cacau em po,
lecitina de soja e aromatizantes. O chocolate
deve ser obtido de materias primas sas e
limpas, isentas de materia terrosa, de
parasitos, detritos animais, cascas de
sementes de cacau e de outros detritos
vegetais. No preparo de qualquer qualidade
1
UND
1628
R$2,31
de chocolate, o cacau correspondente ao
tipo deve entrar, no minimo, na proporção de
32%. O rotulo deve trazer a denominação
generica de "Chocolate" seguida da
classificacao constante desta Norma.
parcialmente
chocolates
em
po
desengordurados e obrigatorio a declaracao
do teor de lipidios do produto.
AÇÚCAR CRISTAL COMUM 1kg Aparência homogênea, livre de sujidades,
parasitos e larvas, cor branca. Na data da
2
KG
3000
R$2,27
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia a
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3
4

5

6

7

8

data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
ÁGUA MINERAL, sem gás, copo com
200ml- dentro dos padrões da agência de
vigilância sanitária.
ÁGUA MINERAL, sem gás, garrafa pet,
500ml.
ARROZ - Parabolizado, classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.
ARROZ TIPO 1 BRANCO 1kg - Embalagem
contendo 1 kg. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
BALA MASTIGÁVEL - balas mastigáveis,
tipo sortidas, PESO: 600g . Ingredientes:
Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal
hidrogenada e lecitina de soja. Contém:
corante CII e ácido cítrico, aromatizantes
idênticos ao natural. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote informada no rotulo.
BEBIDA LÁCTEA - contendo 120g, Sabor
morango, tendo como ingredientes:Leite
integral e/ou leite em pó integral
reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite
em pó, açúcar, preparado de fruta morango
(água, açúcar, corante natural carmim
cochonilha,
conservante
sorbato
de
potássio, acidulante ácido cítrico, polpa de
morango, aromatizante, espessante goma
xantana e amido modificado), mistura de
estabilizantes (gelatina, amido e goma guar),
fermento lácteo. Embalado em saco plástico,
sendo entregue sob refrigeração, sendo
descrito na embalagem a composição

UND

1540

R$0,70

R$1.078,00

UND

1820

R$1,06

R$1.929,20

KG

2000

R$4,42

R$8.840,00

KG

2000

R$4,10

R$8.200,00

PCT

450

R$8,59

R$3.865,50

UND

600

R$0,73

R$438,00
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9

10

11

nutricional do alimento, data de fabricação e
data de validade, o produto deve ser
entregue com data de validade de 04 meses
a partir da entrega na unidade requisitada.
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA –
Embalagem contendo 400g. Elaborado com
composição básica de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e outras
substâncias permitidas. Aparência: massa
bem assada, sem recheio, sem cobertura,
com cor, cheiro e sabor próprios. Não serão
aceitos produtos murchos. A embalagem
primária deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de validade, data de fabricação,
quantidade do produto e número de registro.
A embalagem secundária deve ser em caixa
de papelão limpa, íntegra e resistente. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM
CRACKER – Elaborado com composição
básica de farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico e outras substancias
permitidas. Aparência: massa bem assada,
sem recheio, sem cobertura, com cor, cheiro
e sabor próprios.
Não serão aceitos
produtos murchos. Embalagem dupla,
contendo 400g. A embalagem primária
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
validade, data de fabricação, quantidade do
produto e número de registro. A embalagem
secundária deve ser em caixa de papelão
limpa, íntegra e resistente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
BOMBOM. Bombons com recheios sabores
diversos, cobertura de chocolate. CAIXA C/
300G.

PCT

2200

R$4,00

R$8.800,00

PCT

2200

R$3,50

R$7.700,00

PCT

70

R$9,00

R$630,00
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12

CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G - De
primeira qualidade Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia a data
de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.
CALDO EM TABLETE, Caixa 57g 6
Unidades
CANELA EM PAU, embalagem com 10g

PCT

2000

R$3,79

R$7.580,00

CX

60

R$1,45

R$87,00

UND

326

R$1,98

R$645,48

15

CHÁ EM SACHE DE ERVA CIDREIRA 10G
- Acondicionado em caixa, contendo no
mínimo 10 unidades. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

CX

10

R$1,97

R$19,70

16

CHOCOLATE GRANULADO, 150g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido

UND

800

R$2,84

R$2.272,00

PCT

180

R$2,70

R$486,00

UND

330

R$0,77

R$254,10

UND

434

R$1,15

R$499,10

UND

1600

R$1,45

R$2.320,00

UND

414

R$2,64

R$1.092,96

13
14

17

18

19

20
21

COCO RALADO em pacote de 100g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido.
o produto devera ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde.
COLOROFÍCO 100G - A validade do produto
não poderá ser inferior a 12 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e CNNPA.
CONDIMENTO MISTO, 100g, - A validade
do produto não poderá ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua
entrega.
CRAVO DA ÍNDIA, 8g - A validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua entrega.
CREME DE LEITE, embalagem com 200g
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22

23

24

25

26

EXTRATO
DE
TOMATE,
340g,
Ingredientes: Tomate, açúcar, amido
modificado, cebola, sal, salsa, extrato de
levedura, conservador sorbato de potássio,
realçador de sabor glutamato monossódico e
aromatizantes. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE CEVADA. PODE CONTER
DERIVADOS DE SOJA E TRIGO. CONTÉM
GLÚTEN.
FARINHA DE MANDIOCA, Tipo, 1kg Especificação: Fina, branca, torrada,
embalada
em
pacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes que garatam a integridade do
produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos. Aembalagem
devera conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricional, número de lote, datada validade,
quantidade do produto. Prazo de validade
mínimo 05 meses a partir da data de entrega
do requisitante.
FARINHA
DE
MILHO
FLOCADA,
embalagem contendo 500 gramas, grandes,
amarelos, sem sal, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes.
FARINHA DE TRIGO 1kg, com fermento. No
rotulo da farinha deve constar a
denominação "Farinha de trigo" seguida do
tipo". Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG - Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.

UND

1632

R$1,50

R$2.448,00

KG

700

R$3,99

R$2.793,00

KG

2000

R$1,29

R$2.580,00

KG

700

R$3,45

R$2.415,00

KG

725

R$6,58

R$4.770,50
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27

FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ QUÍMICO
- Fermento para bolo, embalagm de 100 grs.
Contendo informações nutricionais do
produto. Prazo de validade: Mínimo de 12
meses. Data de fabricação: Máximo 60 dias.

UND

130

R$2,50

R$325,00

PCT

510

R$1,40

R$714,00

UND

500

R$4,26

R$2.130,00

UND

856

R$1,60

R$1.369,60

31

LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g – obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana. Não deve
apresentar cor alaranjada ou amarelo forte,
manchas escuras ou esverdeadas (mofo).
Devendo ter boa solubilidade.

UND

2448

R$5,00

R$12.240,00

33

MACARRÃO
TIPO
ESPAGUETE
Embalagem de 500g, massa alimentícia, tipo
espaquete. Composição mínima: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovos. Acondicionada em embalagem
primária de saco plástico transparente

PCT

1076

R$2,59

R$2.786,84

28

29

30

FUBÁ DE MILHO, 500g, enriquecido com
ferro e ácido fólico, rico em fibras e vitaminas
B6 e E, e fonte de vitamina B1.
LEITE CONDENSADO leite tradicional.
Embalagem com 395 g. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, composicao, peso, data de
fabricacao, prazo ou data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricacao ou lote impresso na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolucao(oes)
vigente(s)
MAPA/INMETRO.
LEITE DE COCO , tradicional. Embalagem
com 200ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISSA/MS
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34

36

37

38

39

40

atóxico com respectivas informações
nutricionais, data de fabricação, data de
validade, número de lote e registro. A
embalagem
secundaria
em
fardos
resistentes. Prazo de validade mínima de 09
(nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MACARRÃO
TIPO
PARAFUSO
Embalagem de 500g - Elaborado com
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
fólico e demais substancias permitida. O
produto deve ser isento de corantes
artificiais, sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionada em embalagem primária de
saco plástico transparente atóxico com
respectivas informações nutricionais, data
de fabricação, data de validade, número de
lote e registro. A embalagem secundaria em
fardos resistentes. Prazo de validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MILHO DE PIPOCA - Embalagem de 500g.
1ª qualidade, beneficiado, polido grupo
duro,classe amarelo, tipo 1. Produto
preparado com matéria prima sã e limpa,
isenta de matéria terrosa, detritos animais,
vegetais, parasitas e larvas.
MILHO E ERVILHA EM CONSERVA, 300g,
ervilha reidratada, milho verde, salmoura
(água e sal) e estabilizante cloreto de cálcio.
MILHO PARA MUNGUNZÁ, embalagem
500g, de 1ª qualidade, beneficiado, polido
grupo duro,classe amarelo, tipo 1. Produto
preparado com matéria prima sã e limpa,
isenta de matéria terrosa, detritos animais,
vegetais, parasitas e larvas.
MISTURA BOLO CHOCOLATE, 400g,
Farinha enriquecida em ferroe ácido
fólico,açucar cristalcontem glutem
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL - refinado,
acondicionado em embalagem primária de
garrafa PET de 900 ml, plástica resistente,
lacrada,
transparente,
contendo

PCT

1076

R$2,87

R$3.088,12

PCT

1000

R$2,50

R$2.500,00

UND

270

R$2,23

R$602,10

PCT

916

R$2,05

R$1.877,80

UND

984

R$3,00

R$2.952,00

UND

1000

R$7,99

R$7.990,00
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41

externamente as informações nutricionais,
data de fabricação, data de validade, número
de lote e número
OVOS DE GALINHA TIPO 02 VERMELHOS
GRANDES, 12 unidades
PIPOCA DOCE, super torradas, pacote de
15g cada, fardo com 30 unidades.
PIRULITO de bola sabor cereja com recheio
de chiclete. Embalagem com 50 unidades.
PÓ PARA GELATINA, sabores variados,
pacote com 20g, aromatizado artificalmente.
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G
- Cor clara, mínima de 50% de concentração
de proteína, validade do produto não poder
ser inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. Rotulagem contendo,
no mínimo, registro no MS, nome e
composição do produto, peso liquido, nome
e CNPJ do fabricante, data de fabricação e
data ou prazo de validade.
QUEIJO RALADO, 50g, Queijo parmesão e
conservador ácido sórbico.
REFRESCO EM PÓ, embalagem com 25g,
sabores diversos.

DZ

1000

R$5,79

R$5.790,00

FARDO

532

R$19,99

R$10.634,68

PCT

426

R$7,24

R$3.084,24

UND

540

R$1,59

R$858,60

UND

816

R$3,79

R$3.092,64

PCT

200

R$3,56

R$712,00

UND

1000

R$0,48

R$480,00

48

REFRIGERANTE PET DE 2L em diversos
sabores - Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia a data de
fabricação ou lote impresso na embalagem.

UND

1100

R$4,31

R$4.741,00

49

SAL REFINADO IODADO - Embalagem de
1kg. Iodado constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade. Com embalagem primária de saco
de
polietileno,
atóxico,
transparente,
resistente, vedado hermeticamente e limpo.
A embalagem deve conter externamente as
respectivas
informações
nutricionais,
número de lote, número de registro, data de
fabricação, data de validade e quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

KG

440

R$0,73

R$321,20

42
43
44

45

46
47
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52

53

54

SALGADINHOS DIVERSOS, 50g
PCT
SARDINHA 125G - Em conserva, em óleo
de soja comestível. Embalagem com 130 g,
com dados de identificação do produto,
KG
marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.
SUCO DE CAIXA sabores variados 200ml,
natural,
líquido,
diversos
sabores,
UND
embalagem tetra pek.
VINAGRE ALCOOL 500ML - Aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. Na data da entrega, o prazo de
UND
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
VALOR MÉDIO TOTAL

2618

R$1,29

R$3.377,22

2500

R$1,29

R$3.225,00

500

R$1,15

R$575,00

500

R$1,91

R$955,00

R$158.736,26

JAMISON SOUSA DOS SANTOS
UNIDADE
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT.
VALOR TOTAL
DE MEDIDA
UNIT
LINGUIÇA DEFUMADA, CALABREZA Embalagem com 1kg, preparada com
carne não mista. toucinho e condimentos;
com aspecto normal, firme, sem umidade,
não pegajosa; isenta de sujidades,
parasitas e larvas, mantida em temperatura
e refrigeração adequada, acondicionada
em saco de polietileno e/ validade núnima
32 de 2 meses a contar da data de entrega e
KG
468
R$19,30 R$9.032,40
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA 05 (decreto 12.486 de 20/10/78,
lnstrução normativa Nº ~ de 31/03/00, DAS
e suas posteriores alterações , produto
sujeito a vericaçào no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados
pela
Secretaria
da
Agricultura.
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35

MARGARINA VEGETAL 250G - Óleos
vegetais líquidos e interesterificados,
composição mínima de 80% de lipídios,
água, sal (cloreto de sódio), soro de leite em
pó, leite em pó desnatado, vitaminas b (b6,
b1 e b12), vitamina a, selenito de sódio
(selênio),
estabilizantes:
mono
e
diglicerídios de ácidos graxos, e lecitina de
soja, conservadores sorbato de potássio e
benzoato de sódio, antioxidantes tbhq, edta
cálcio dissódico e bht, acidulante: ácido
cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao
natural, corantes: urucum, beta caroteno e
cúrcuma. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução (oes) vigente(s) INMETRO.
VALOR TOTAL

UND

600

R$4,30

____________________________________
JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
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Heliópolis/BA, 03 de maio de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO) Nº 008/2021
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Processo Administrativo: 036/2021. Pregão Presencial: 008/2021. Objeto:
Registro de preços para eventual fornecimento de gêneros alimentícios para atender
as demandas das Secretarias Municipais de Heliópolis(BA). Ata de Registro de
Preços nº. APR-010/2021, com validade de 12 meses, com início de vigência em
03/05/2021 e término em 03/05/2022. Fornecedor: JC COMERCIAL DE ALIMENTOS
ANDRADE LTDA. No Valor Total de: R$ 158.736,26 (cento e cinquenta e oito mil
setecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) pela soma dos itens abaixo
relacionado. Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma
regulador.
JC COMERCIAL DE ALIMENTOS ANDRADE LTDA
UNIDADE
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT.
DE
UNIT
MEDIDA
ACHOCOLATADO EM PÓ, embalagem
com 200 g. A base de acucar, cacau em po,
lecitina de soja e aromatizantes. O chocolate
deve ser obtido de materias primas sas e
limpas, isentas de materia terrosa, de
parasitos, detritos animais, cascas de
sementes de cacau e de outros detritos
vegetais. No preparo de qualquer qualidade
1
UND
1628
R$2,31
de chocolate, o cacau correspondente ao
tipo deve entrar, no minimo, na proporção de
32%. O rotulo deve trazer a denominação
generica de "Chocolate" seguida da
classificacao constante desta Norma.
parcialmente
chocolates
em
po
desengordurados e obrigatorio a declaracao
do teor de lipidios do produto.
AÇÚCAR CRISTAL COMUM 1kg Aparência homogênea, livre de sujidades,
2
KG
3000
R$2,27
parasitos e larvas, cor branca. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, não devera ter sido ultrapassado na
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3
4

5

6

7

8

sua metade, tomando-se como referencia a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem.
ÁGUA MINERAL, sem gás, copo com
200ml- dentro dos padrões da agência de
vigilância sanitária.
ÁGUA MINERAL, sem gás, garrafa pet,
500ml.
ARROZ - Parabolizado, classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem.
ARROZ TIPO 1 BRANCO 1kg - Embalagem
contendo 1 kg. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, não
deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referência, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
BALA MASTIGÁVEL - balas mastigáveis,
tipo sortidas, PESO: 600g . Ingredientes:
Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal
hidrogenada e lecitina de soja. Contém:
corante CII e ácido cítrico, aromatizantes
idênticos ao natural. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote informada no rotulo.
BEBIDA LÁCTEA - contendo 120g, Sabor
morango, tendo como ingredientes:Leite
integral e/ou leite em pó integral
reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite
em pó, açúcar, preparado de fruta morango
(água, açúcar, corante natural carmim
cochonilha,
conservante
sorbato
de
potássio, acidulante ácido cítrico, polpa de
morango, aromatizante, espessante goma
xantana e amido modificado), mistura de
estabilizantes (gelatina, amido e goma guar),
fermento lácteo. Embalado em saco plástico,
sendo entregue sob refrigeração, sendo

UND

1540

R$0,70

R$1.078,00

UND

1820

R$1,06

R$1.929,20

KG

2000

R$4,42

R$8.840,00

KG

2000

R$4,10

R$8.200,00

PCT

450

R$8,59

R$3.865,50

UND

600

R$0,73

R$438,00
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9

10

descrito na embalagem a composição
nutricional do alimento, data de fabricação e
data de validade, o produto deve ser
entregue com data de validade de 04 meses
a partir da entrega na unidade requisitada.
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA –
Embalagem contendo 400g. Elaborado com
composição básica de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e outras
substâncias permitidas. Aparência: massa
bem assada, sem recheio, sem cobertura,
com cor, cheiro e sabor próprios. Não serão
aceitos produtos murchos. A embalagem
primária deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de validade, data de fabricação,
quantidade do produto e número de registro.
A embalagem secundária deve ser em caixa
de papelão limpa, íntegra e resistente. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM
CRACKER – Elaborado com composição
básica de farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico e outras substancias
permitidas. Aparência: massa bem assada,
sem recheio, sem cobertura, com cor, cheiro
e sabor próprios.
Não serão aceitos
produtos murchos. Embalagem dupla,
contendo 400g. A embalagem primária
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
validade, data de fabricação, quantidade do
produto e número de registro. A embalagem
secundária deve ser em caixa de papelão
limpa, íntegra e resistente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 09 (nove)
meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

PCT

2200

R$4,00

R$8.800,00

PCT

2200

R$3,50

R$7.700,00
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BOMBOM. Bombons com recheios sabores
diversos, cobertura de chocolate. CAIXA C/
300G.
CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G - De
primeira qualidade Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia a data
de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.
CALDO EM TABLETE, Caixa 57g 6
Unidades
CANELA EM PAU, embalagem com 10g

PCT

70

R$9,00

R$630,00

PCT

2000

R$3,79

R$7.580,00

CX

60

R$1,45

R$87,00

UND

326

R$1,98

R$645,48

15

CHÁ EM SACHE DE ERVA CIDREIRA 10G
- Acondicionado em caixa, contendo no
mínimo 10 unidades. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
não devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

CX

10

R$1,97

R$19,70

16

CHOCOLATE GRANULADO, 150g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido

UND

800

R$2,84

R$2.272,00

PCT

180

R$2,70

R$486,00

UND

330

R$0,77

R$254,10

UND

434

R$1,15

R$499,10

12

13
14

17

18

19

COCO RALADO em pacote de 100g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido.
o produto devera ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde.
COLOROFÍCO 100G - A validade do produto
não poderá ser inferior a 12 meses, contados
a partir da data de sua entrega. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e CNNPA.
CONDIMENTO MISTO, 100g, - A validade
do produto não poderá ser inferior a 12
meses, contados a partir da data de sua
entrega.
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20
21

22

23

24

25

CRAVO DA ÍNDIA, 8g - A validade do
produto não poderá ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua entrega.
CREME DE LEITE, embalagem com 200g
EXTRATO
DE
TOMATE,
340g,
Ingredientes: Tomate, açúcar, amido
modificado, cebola, sal, salsa, extrato de
levedura, conservador sorbato de potássio,
realçador de sabor glutamato monossódico e
aromatizantes. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE CEVADA. PODE CONTER
DERIVADOS DE SOJA E TRIGO. CONTÉM
GLÚTEN.
FARINHA DE MANDIOCA, Tipo, 1kg Especificação: Fina, branca, torrada,
embalada
em
pacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes que garatam a integridade do
produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos. Aembalagem
devera conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricional, número de lote, datada validade,
quantidade do produto. Prazo de validade
mínimo 05 meses a partir da data de entrega
do requisitante.
FARINHA
DE
MILHO
FLOCADA,
embalagem contendo 500 gramas, grandes,
amarelos, sem sal, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes.
FARINHA DE TRIGO 1kg, com fermento. No
rotulo da farinha deve constar a
denominação "Farinha de trigo" seguida do
tipo". Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como Conforme as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO

UND

1600

R$1,45

R$2.320,00

UND

414

R$2,64

R$1.092,96

UND

1632

R$1,50

R$2.448,00

KG

700

R$3,99

R$2.793,00

KG

2000

R$1,29

R$2.580,00

KG

700

R$3,45

R$2.415,00

Praça José Dantas de Souza, s/n – Centro – Heliópolis, Bahia
CEP: 48.445-000 – CNPJ: 13.393.178/0001-91

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KDYVWEG6AAXUBSGC0YF6OG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
27 - Ano VIII - Nº 1227

Heliópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS

26

27

28

29

30

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG - Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolução(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.
FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ QUÍMICO
- Fermento para bolo, embalagm de 100 grs.
Contendo informações nutricionais do
produto. Prazo de validade: Mínimo de 12
meses. Data de fabricação: Máximo 60 dias.
FUBÁ DE MILHO, 500g, enriquecido com
ferro e ácido fólico, rico em fibras e vitaminas
B6 e E, e fonte de vitamina B1.
LEITE CONDENSADO leite tradicional.
Embalagem com 395 g. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, composicao, peso, data de
fabricacao, prazo ou data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricacao ou lote impresso na embalagem.
Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolucao(oes)
vigente(s)
MAPA/INMETRO.
LEITE DE COCO , tradicional. Embalagem
com 200ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISSA/MS

KG

725

R$6,58

R$4.770,50

UND

130

R$2,50

R$325,00

PCT

510

R$1,40

R$714,00

UND

500

R$4,26

R$2.130,00

UND

856

R$1,60

R$1.369,60
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31

33

34

36

37

LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g – obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto
para a alimentação humana. Não deve
apresentar cor alaranjada ou amarelo forte,
manchas escuras ou esverdeadas (mofo).
Devendo ter boa solubilidade.
MACARRÃO
TIPO
ESPAGUETE
Embalagem de 500g, massa alimentícia, tipo
espaquete. Composição mínima: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovos. Acondicionada em embalagem
primária de saco plástico transparente
atóxico com respectivas informações
nutricionais, data de fabricação, data de
validade, número de lote e registro. A
embalagem
secundaria
em
fardos
resistentes. Prazo de validade mínima de 09
(nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MACARRÃO
TIPO
PARAFUSO
Embalagem de 500g - Elaborado com
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
fólico e demais substancias permitida. O
produto deve ser isento de corantes
artificiais, sujidades, parasitas e larvas.
Acondicionada em embalagem primária de
saco plástico transparente atóxico com
respectivas informações nutricionais, data
de fabricação, data de validade, número de
lote e registro. A embalagem secundaria em
fardos resistentes. Prazo de validade mínima
de 09 (nove) meses a partir da data do
recebimento do produto.
MILHO DE PIPOCA - Embalagem de 500g.
1ª qualidade, beneficiado, polido grupo
duro,classe amarelo, tipo 1. Produto
preparado com matéria prima sã e limpa,
isenta de matéria terrosa, detritos animais,
vegetais, parasitas e larvas.
MILHO E ERVILHA EM CONSERVA, 300g,
ervilha reidratada, milho verde, salmoura
(água e sal) e estabilizante cloreto de cálcio.

UND

2448

R$5,00

R$12.240,00

PCT

1076

R$2,59

R$2.786,84

PCT

1076

R$2,87

R$3.088,12

PCT

1000

R$2,50

R$2.500,00

UND

270

R$2,23

R$602,10
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38

39

40

41
42
43
44

45

46
47

MILHO PARA MUNGUNZÁ, embalagem
500g, de 1ª qualidade, beneficiado, polido
grupo duro,classe amarelo, tipo 1. Produto
preparado com matéria prima sã e limpa,
isenta de matéria terrosa, detritos animais,
vegetais, parasitas e larvas.
MISTURA BOLO CHOCOLATE, 400g,
Farinha enriquecida em ferroe ácido
fólico,açucar cristalcontem glutem
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL - refinado,
acondicionado em embalagem primária de
garrafa PET de 900 ml, plástica resistente,
lacrada,
transparente,
contendo
externamente as informações nutricionais,
data de fabricação, data de validade, número
de lote e número
OVOS DE GALINHA TIPO 02 VERMELHOS
GRANDES, 12 unidades
PIPOCA DOCE, super torradas, pacote de
15g cada, fardo com 30 unidades.
PIRULITO de bola sabor cereja com recheio
de chiclete. Embalagem com 50 unidades.
PÓ PARA GELATINA, sabores variados,
pacote com 20g, aromatizado artificalmente.
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G
- Cor clara, mínima de 50% de concentração
de proteína, validade do produto não poder
ser inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. Rotulagem contendo,
no mínimo, registro no MS, nome e
composição do produto, peso liquido, nome
e CNPJ do fabricante, data de fabricação e
data ou prazo de validade.
QUEIJO RALADO, 50g, Queijo parmesão e
conservador ácido sórbico.
REFRESCO EM PÓ, embalagem com 25g,
sabores diversos.

PCT

916

R$2,05

R$1.877,80

UND

984

R$3,00

R$2.952,00

UND

1000

R$7,99

R$7.990,00

DZ

1000

R$5,79

R$5.790,00

FARDO

532

R$19,99

R$10.634,68

PCT

426

R$7,24

R$3.084,24

UND

540

R$1,59

R$858,60

UND

816

R$3,79

R$3.092,64

PCT

200

R$3,56

R$712,00

UND

1000

R$0,48

R$480,00
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48

49

50

52

53

54

REFRIGERANTE PET DE 2L em diversos
sabores - Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia a data de
fabricação ou lote impresso na embalagem.

UND

SAL REFINADO IODADO - Embalagem de
1kg. Iodado constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e
umidade. Com embalagem primária de saco
de
polietileno,
atóxico,
transparente,
resistente, vedado hermeticamente e limpo.
KG
A embalagem deve conter externamente as
respectivas
informações
nutricionais,
número de lote, número de registro, data de
fabricação, data de validade e quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 08 (oito) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
SALGADINHOS DIVERSOS, 50g
PCT
SARDINHA 125G - Em conserva, em óleo
de soja comestível. Embalagem com 130 g,
com dados de identificação do produto,
KG
marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.
SUCO DE CAIXA sabores variados 200ml,
natural,
líquido,
diversos
sabores,
UND
embalagem tetra pek.
VINAGRE ALCOOL 500ML - Aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não devera
UND
ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem.
VALOR MÉDIO TOTAL

1100

R$4,31

R$4.741,00

440

R$0,73

R$321,20

2618

R$1,29

R$3.377,22

2500

R$1,29

R$3.225,00

500

R$1,15

R$575,00

500

R$1,91

R$955,00
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Prefeito Municipal
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Heliópolis/BA, 03 de maio de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO) Nº 008/2021
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Processo Administrativo: 036/2021. Pregão Presencial: 008/2021. Objeto:
Registro de preços para eventual fornecimento de gêneros alimentícios para atender
as demandas das Secretarias Municipais de Heliópolis(BA). Ata de Registro de
Preços nº. APR-011/2021, com validade de 12 meses, com início de vigência em
03/05/2021 e término em 03/05/2022. Fornecedor: JAMISON SOUSA DOS SANTOS.
No Valor Total de: R$ 11.612,40 (onze mil seiscentos e doze reais e quarenta
centavos) pela soma dos itens abaixo relacionados. Publicação para conhecimento
dos interessados, nos termos do Diploma regulador.
JAMISON SOUSA DOS SANTOS
UNIDADE
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT.
VALOR TOTAL
DE MEDIDA
UNIT
LINGUIÇA DEFUMADA, CALABREZA Embalagem com 1kg, preparada com
carne não mista. toucinho e condimentos;
com aspecto normal, firme, sem umidade,
não pegajosa; isenta de sujidades,
parasitas e larvas, mantida em temperatura
e refrigeração adequada, acondicionada
em saco de polietileno e/ validade núnima
32 de 2 meses a contar da data de entrega e
KG
468
R$19,30 R$9.032,40
suas condições deverão estar de acordo
com a NTA 05 (decreto 12.486 de 20/10/78,
lnstrução normativa Nº ~ de 31/03/00, DAS
e suas posteriores alterações , produto
sujeito a vericaçào no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinados
pela
Secretaria
da
Agricultura.

Praça José Dantas de Souza, s/n – Centro – Heliópolis, Bahia
CEP: 48.445-000 – CNPJ: 13.393.178/0001-91

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KDYVWEG6AAXUBSGC0YF6OG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
32 - Ano VIII - Nº 1227

Heliópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS

35

MARGARINA VEGETAL 250G - Óleos
vegetais líquidos e interesterificados,
composição mínima de 80% de lipídios,
água, sal (cloreto de sódio), soro de leite em
pó, leite em pó desnatado, vitaminas b (b6,
b1 e b12), vitamina a, selenito de sódio
(selênio),
estabilizantes:
mono
e
diglicerídios de ácidos graxos, e lecitina de
soja, conservadores sorbato de potássio e
benzoato de sódio, antioxidantes tbhq, edta
cálcio dissódico e bht, acidulante: ácido
cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao
natural, corantes: urucum, beta caroteno e
cúrcuma. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia a
data de fabricação ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolução (oes) vigente(s) INMETRO.
VALOR TOTAL

UND

600

R$4,30

____________________________________
JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
AVISO DE REABERTURA DA SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021

O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará a reabertura da Sessão
do Pregão Presencial n° 011/2021, Processo Administrativo nº 073/2021, Tipo:
Menor Preço por Item. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES A FIM DE ATENDER
NAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA). Sessão de
reabertura às 09hs00min do dia 19/05/2021 e será realizada na Câmara Municipal
de Vereadores, localizada na Praça Honorina Gonçalves Pires, s/n – Centro –
Heliópolis/Bahia. Na ocasião acontecerá a abertura dos envelopes de Proposta de
Preço, fase de lances, abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação e
análise da documentação de habilitação. Maiores informações através do Tel. (75)
3593-2280 das 08hs00min às 12hs00min ou através do e-mail
pregaoheliopolisba2021@gmail.com

Heliópolis/BA, 17 de maio de 2021.

____________________________________________
Hugo da Silva Andrade
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)
ERRATA DE EDITAL

As empresas participantes deverão desconsiderar no edital o
subitem 9 do item 15.6 “Alvará Sanitário Estadual, Municipal ou
do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da
Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
da sede do licitante”. Tal exigência foi inserida no edital de
forma incorreta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021(SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO)
ERRATA
O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação na modalidade Pregão eletrônico n° 008/2021,
Processo Administrativo nº 067/2021. Tipo: Menor Preço por
Item. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO
ANO LETIVO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA).
Acolhimento das Propostas: 16h00min de 12/05/2021 até as
08h59min de 21/05/2021. Abertura das Propostas: 21/05/2021, às
09h00min.
Disputa:
21/05/2021
às
10h00min.
Endereço
Eletrônico: http://www.licitanet.com.br. Edital: Disponível na
plataforma.
Informações:
pregaoheliopolisba2021@gmail.com.
Heliópolis/BA, 13 de maio de 2021. Hugo da Silva Andrade Pregoeiro.

ONDE SE LÊ: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
008/2021(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO).
LEIA-SE:
AVISO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
008/2021(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO).

PRESENCIAL

ELETRÔNICO

Nº.

Nº.

ONDE SE LÊ: Abertura das Propostas: 21/05/2021, às 09h00min.
Disputa: 21/05/2021 às 10h00min.
LEIA-SE: Abertura das Propostas:
Disputa: 21/05/2021 às 15h00min.

21/05/2021,

às

14h30min.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
AVISO DE REABERTURA DA SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021
O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará a reabertura da Sessão
do Pregão Presencial n° 012/2021, Processo Administrativo nº 074/2021, Tipo:
Menor Preço por Item. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE ÁREAS VERDES, PARQUES E JARDINS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE ROÇAGEM, CAPINA E CAIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA). Sessão de reabertura às 14hs00min do dia
19/05/2021 e será realizada na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na
Praça Honorina Gonçalves Pires, s/n – Centro – Heliópolis/Bahia. Na ocasião
acontecerá a abertura dos envelopes de Proposta de Preço, fase de lances, abertura
dos envelopes de Documentação de Habilitação e análise da documentação de
habilitação. Maiores informações através do Tel. (75) 3593-2280 das 08hs00min às
12hs00min ou através do e-mail pregaoheliopolisba2021@gmail.com

Heliópolis/BA, 17 de maio de 2021.

____________________________________________
Hugo da Silva Andrade
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021 (SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO)
O Pregoeiro torna público aos interessados a prorrogação de
abertura de licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 004/2021,
Processo Administrativo nº 066/2021, Tipo: Menor Preço Por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INFRAESTRUTURA DA
SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA). A
Abertura das Propostas que seria as: 17/05/2021, às 09h00min e
início de disputa que seria as 17/05/2021 às 10h00min ficam
prorrogada para: Abertura das Propostas dia 20/05/2021, às
09h00min e início de disputa que seria as 20/05/2021 às
10h00min. Endereço Eletrônico: http://www.licitanet.com.br.
Edital:
Disponível
na
plataforma.
Informações:
pregaoheliopolisba2021@gmail.com. Heliópolis/BA, 13 de maio de
2021. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021 (SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO)
O Pregoeiro torna público aos interessados a prorrogação de
abertura de licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 005/2021,
Processo Administrativo nº 078/2021, Tipo: Menor Preço Por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO COM
FORNECIMENTO
PARCELADO
DE
MATERIAIS
E
INSTRUMENTOS
ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS-BA. A
Abertura das Propostas que seria as: 18/05/2021, às 09h00min e
início de disputa que seria as 18/05/2021 às 10h00min ficam
prorrogada para: Abertura das Propostas dia 21/05/2021, às
09h00min e início de disputa que seria as 21/05/2021 às
10h00min. Endereço Eletrônico: http://www.licitanet.com.br.
Edital:
Disponível
na
plataforma.
Informações:
pregaoheliopolisba2021@gmail.com. Heliópolis/BA, 13 de maio de
2021. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021 (SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO)
O Pregoeiro torna público aos interessados a prorrogação de
abertura de licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 006/2021,
Processo Administrativo nº 071/2021, Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO
DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
(BA). A Abertura das Propostas que seria: 19/05/2021, às
08h01min e início de disputa que seria as 19/05/2021 às 08h30min
ficam prorrogada para: Abertura das Propostas dia 24/05/2021,
às 09h00min e início de disputa que seria as 24/05/2021 às
10h00min. Endereço Eletrônico: http://www.licitanet.com.br.
Edital:
Disponível
na
plataforma.
Informações:
pregaoheliopolisba2021@gmail.com. Heliópolis/BA, 13 de maio de
2021. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
CNPJ Nº 13.393.178/0001-91
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021 (SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO)
O Pregoeiro torna público aos interessados a prorrogação de
abertura de licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 007/2021,
Processo Administrativo nº 072/2021, Tipo: Menor Preço Por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E MÁQUINAS DE
LAVAR PARA O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA). A Abertura das
Propostas que seria: 19/05/2021, às 14h00min e início de disputa
que seria as 19/05/2021 às 14h30min ficam prorrogada para:
Abertura das Propostas dia 24/05/2021, às 13h30min e início de
disputa as 24/05/2021 às 14h00min. Endereço Eletrônico:
http://www.licitanet.com.br. Edital: Disponível na plataforma.
Informações: pregaoheliopolisba2021@gmail.com. Heliópolis/BA,
13 de maio de 2021. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.
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