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Prefeitura Municipal de
Santa Teresinha publica:
• Termo de Adjudicação - Pregão Eletrônico Nº 020/2021-SRP – Objeto:
Seleção de propostas para contratação de empresa para o fornecimento
futuro e eventual aquisição de fardamentos para atender as necessidades
dos Agentes Comunitários de endemias do Município de Santa Teresinha.
(M.J.S Comercio de Confecções , Representações e Serviços Eireli – Me).
• Homologação - Pregão Eletrônico Nº 020/2021-SRP. (M.J.S Comercio
de Confecções , Representações e Serviços Eireli – Me).
• Termo de Adjudicação - Pregão Eletrônico Nº 024/2021-SRP – Objeto:
Seleção de propostas para aquisição parcelada, futura e eventual de
gêneros alimentícios para cestas básicas para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Teresinha. (J&J
Argolo Comercial de Alimentos Ltda).
• Homologação - Pregão Eletrônico Nº 024/2021-SRP. (J&J Argolo
Comercial de Alimentos Ltda).
• Ata de Registro de Preços Nº 098/2021 – Pregão Eletrônico Nº
020/2021-SRP. (M.J.S Comercio de Confecções , Representações e
Serviços Eireli – Me).
• Ata de Registro de Preços Nº 099/2021 – Pregão Eletrônico Nº
024/2021-SRP. (J&J Argolo Comercial de Alimentos Ltda).

Gestor - Agnaldo Figueiredo Andrade / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Santa Teresinha - BA
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Licitações
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Teresinha, Sr. João Bastos da Silva Júnior, nomeado através do
Decreto Nº.1491/2021 de 04 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art.
4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº 020/2021-SRP, para Seleção de propostas para contratação de empresa para o fornecimento futuro
e eventual aquisição de fardamentos para atender as necessidades dos Agentes Comunitários de
endemias do Município de Santa Teresinha, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações, quantidades constantes no
Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
Empresas vencedoras: M.J.S COMERCIO DE CONFECÇÕES , REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –
ME , inscrita no CNPJ sob o 28.219.864/0001-18, com sede na Rua Luiz Anselmo , Loja 01, bairro Luis
Anselmo ,CEP 40.260-485 , no Município de Salvador – Ba, para os seguintes itens:

ITEM

DESCRIÇÃO

FORMA

MARCA

QUANT

V.
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

CAMISA UNIFORME CAMISAS POLO EM
MALHA PIQUET, 50% EM
ALGODÃO E 50% EM
POLIÉSTER, DE MANGAS
CURTAS, AMBAS COM A
LOGO DA PREFEIRURA
BORDADA, GOLA POLO, E
O TRONCO COM
ESTAMPA BORDADA OU
SERIGRAFADA A CORES
(TIPO LOGOTIPO) NAS
COSTAS, LOGO ABAIXO
DA NUCA, E NA FRENTE,
À ALTURA DO CORAÇÃO.
CAMISA - TIPO: MANGA
LONGA EM LYCRA COM
FATOR DE PROTEÇÃO UV
FPS 50;
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: COM
ESTAMPA SERIGRAFADA
NA PARTE SUPERIOR
FRONTAL E SUPERIOR
COSTAS DE ALTA
QUALIDADE E
DURABILIDADE.
APLICAÇÃO COM CORES
FIRMES E RESISTENTES
ÀS CONSTANTES
LAVAGENS
CALÇA MASCULINA /
FEMININA - MATERIAL:
JEANS, MODELO:
TRADICIONAL, TIPO
BOLSO: DIANTEIRO
EMBUTIDO E TRASEIRO
CHAPADO, TAMANHO: 36
/ 54, COR: AZUL
MARINHO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: COM ZÍPER
15CM E BOTÃO,CÓS COM
PRESILHA PARA CINTO,
QUANTIDADE BOLSOS: 2
DIANTEIROS E 2
TRASEIROS
BONÉ - BONÉ MODELO
ÁRABE - MÁXIMA
PROTEÇÃO FPU50+,
CONFECCIONADO
ALGODÃO ESPECIAL,
PARA PROTEÇÃO CONTRA

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 31,00

R$ 465,00

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 45,00

R$ 675,00

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

30

R$ 51,79

R$ 1.553,70

UNDIADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 34,30

R$514,50

02

03

04
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05

RAIOS UV-A E UV-B, COR
CINZA, FORMADO POR
COPA, FRONTAL E ABA. A
COPA INTEIRIÇA COM
ELÁSTICO FIXADO NA
PARTE DE TRÁS, PARA
REGULAGEM NA
CABEÇA, O FRONTAL
CIRCUNDA A FRENTE E
LATERAIS DO BONÉ. ABA
TIPO BICO DE PATO, COM
OS CANTOS
ARREDONDADOS,
CARNEIRA DO PRÓPRIO
TECIDO COM 2CM DE
LARGURA EMBAINHANDO
TODO O CONTORNO
INTERNO INFERIOR, ABA
DE PROTEÇÃO PARA O
PESCOÇO NO MESMO
TECIDO DO BONÉ COM
25CM DE COMPRIMENTO,
TENDO EM SUA PARTE
FRONTAL FECHAMENTO
EM VELCRO PARA
AJUSTE DO USUÁRIO.
BOTA SEGURANÇA BOTINA DE SEGURANÇA,
EM COURO, NA COR
PRETA COM SOLADO EM
BORRACHA. (TIPO PNEU),
MODELO ELÁSTICO/
ZÍPER COM PALMILHA.
COM CA. Nº 36 Á 45

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 78,25

R$ 1.486,75

Valor Total: R$ 4.694,95 0 ( QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS )
Atenciosamente,
Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal para que, estando de
acordo, proceda a devida homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Santa Teresinha, 13 de Outubro de 2021.

João Bastos da Silva Júnior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
PREGÃO ELETRONICO 020/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 185/2021
OBJETO Seleção de propostas para contratação de empresa para o fornecimento futuro e

eventual aquisição de fardamentos para atender as necessidades dos Agentes
Comunitários de endemias do Município de Santa Teresinha na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços.
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HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, acatando o resultado apresentado pelo
Pregoeiro da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe
correspondente ao PREGÃO ELETRONICO SRP N° 020/2021-SRP, bem como lastreada no
PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à
regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente licitação para as empresas: M.J.S
COMERCIO DE CONFECÇÕES , REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME , inscrita no
CNPJ sob o 28.219.864/0001-18, com sede na Rua Luiz Anselmo , Loja 01, bairro Luis
Anselmo ,CEP 40.260-485 , no Município de Salvador – Ba . para os seguintes itens:
ITEM

DESCRIÇÃO

FORMA

MARCA

QUANT

V.
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

CAMISA UNIFORME CAMISAS POLO EM
MALHA PIQUET, 50% EM
ALGODÃO E 50% EM
POLIÉSTER, DE MANGAS
CURTAS, AMBAS COM A
LOGO DA PREFEIRURA
BORDADA, GOLA POLO,
E O TRONCO COM
ESTAMPA BORDADA OU
SERIGRAFADA A CORES
(TIPO LOGOTIPO) NAS
COSTAS, LOGO ABAIXO
DA NUCA, E NA FRENTE,
À ALTURA DO CORAÇÃO.
CAMISA - TIPO: MANGA
LONGA EM LYCRA COM
FATOR DE PROTEÇÃO
UV FPS 50;
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: COM
ESTAMPA SERIGRAFADA
NA PARTE SUPERIOR
FRONTAL E SUPERIOR
COSTAS DE ALTA
QUALIDADE E
DURABILIDADE.
APLICAÇÃO COM CORES
FIRMES E RESISTENTES
ÀS CONSTANTES
LAVAGENS
CALÇA MASCULINA /
FEMININA - MATERIAL:
JEANS, MODELO:
TRADICIONAL, TIPO
BOLSO: DIANTEIRO
EMBUTIDO E TRASEIRO
CHAPADO, TAMANHO:
36 / 54, COR: AZUL
MARINHO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: COM ZÍPER
15CM E BOTÃO,CÓS
COM PRESILHA PARA
CINTO, QUANTIDADE
BOLSOS: 2 DIANTEIROS
E 2 TRASEIROS

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 31,00

R$ 465,00

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 45,00

R$ 675,00

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

30

R$ 51,79

R$ 1.553,70

02

03
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04

05

BONÉ - BONÉ MODELO
ÁRABE - MÁXIMA
PROTEÇÃO FPU50+,
CONFECCIONADO
ALGODÃO ESPECIAL,
PARA PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS UV-A E
UV-B, COR CINZA,
FORMADO POR COPA,
FRONTAL E ABA. A COPA
INTEIRIÇA COM
ELÁSTICO FIXADO NA
PARTE DE TRÁS, PARA
REGULAGEM NA
CABEÇA, O FRONTAL
CIRCUNDA A FRENTE E
LATERAIS DO BONÉ.
ABA TIPO BICO DE
PATO, COM OS CANTOS
ARREDONDADOS,
CARNEIRA DO PRÓPRIO
TECIDO COM 2CM DE
LARGURA
EMBAINHANDO TODO O
CONTORNO INTERNO
INFERIOR, ABA DE
PROTEÇÃO PARA O
PESCOÇO NO MESMO
TECIDO DO BONÉ COM
25CM DE
COMPRIMENTO, TENDO
EM SUA PARTE
FRONTAL FECHAMENTO
EM VELCRO PARA
AJUSTE DO USUÁRIO.
BOTA SEGURANÇA BOTINA DE
SEGURANÇA, EM
COURO, NA COR PRETA
COM SOLADO EM
BORRACHA. (TIPO
PNEU), MODELO
ELÁSTICO/ ZÍPER COM
PALMILHA. COM CA. Nº
36 Á 45

UNDIADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 34,30

R$514,50

UNIDADE

FABRICAÇ
ÃO
PRÓPRIA

15

R$ 78,25

R$ 1.486,75

Valor Total: R$ 4.694,95 0 ( QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS
E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )

Atenciosamente,
Ficam convocados os adjudicatários do objeto desta Licitação, comparecer no Setor de Contratos
da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº.
10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Santa Teresinha, 13 de Outubro de 2021
Agnaldo Figueiredo Andrade

Prefeito Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Teresinha, Sr. João Bastos da Silva Júnior, nomeado através do
Decreto Nº.1491/2021 de 04 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 024/2021-SRP, para Seleção de propostas para aquisição parcelada, futura e eventual
de gêneros alimentícios para cestas básicas para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Santa Teresinha , na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações, quantidades constantes
no Anexo I do Edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
Empresas vencedoras J&J ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob

o nº14.665.901/0001-07 , com sede na Rua 15 de novembro Nº226, Centro, Elisio Medrado
– Bahia , CEP 45.305-000 , para o seguinte lote :
ITEM
01

DESCRIÇÃO
CESTA
BÁSICA
COMPOSTA POR: 3Kg de
arroz parboilizado classe
longo fino, tipo 1, embalagem
contendo 1 kg. As seguintes
informações deverão ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem
em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca d
o produto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos órgãos os
competentes. 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 e INMETRO,
MARCA AGRODEZ 3Kg
de feijão carioca tipo 1,
embalagem com 1kg. As
seguintes
informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos
competentes. 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

FORMA

QUANT

V.
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 60.000,00

Unidades

500

R$ 120,00
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na embalagem, MARCA
EXTRA 3Kg de açúcar tipo
cristal, contendo o minimo de
99,3% de sacarose, aparência
homogênea,
livre
de
sujidades, parasitos e larvas,
cor branca. Embalagem de 01
kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou Unidades 500
R$120,00 R$ 60.000,00 lote,
data de validade, normas
vigentes e registros nos o
órgãos competentes. 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
MARCA ARCO VERDE
3Kg de farinha de mandioca,
grupo seca, subgrupo fina,
tipo 1. Embalagem contendo
01 Kg No rotulo deve constar
a denominação do produto de
acordo com sua designação
ou classificação, As farinhas
trarão o nome, seguida do
nome vegetal comum de
origem.
As
seguintes
informações deverão ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem
em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos órgãos
competentes. 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 MARCA DA
ROÇA
2
pacotes
de
macarrão espaguete 500g a
base de farinha, com ovos,
minimo de 58 g de
carboidratos, 8,0 g de
proteína, com ausência de
larvas, parasitas ou sujidades,
acondicionado
em
embalagem contendo 500g.
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As seguintes informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos
competentes. 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
cada,
MARCA ESPAGUETTO 2
pacotes de leite em pó
integral , acondicionado em
embalagem de 200g cada. As
seguintes
informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos
competentes. 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 MARCA
MILKO 1 Óleo de soja
900ml vegetal, de soja,
comestível, puro, refinado.
Qualidade Tipo 1. Rico em
vitamina e, com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de
acordo com resolução 482/99
Anvisa. Embalagem plástica.
Data de validade míni ma de
6 meses a contar da data de
entrega do produto, MARCA
LIZA 1 vinagre de 500ml, de
alcool, acondicionado em
recipiente contendo 500 ml,
aspecto ausente de elementos
estranhos a sua natureza. As
seguintes
informacoes
deverao ser impressas ou
colada
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem
em que o produto esta
acondicionado: nome ou
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CNPJ do fabricante, marca do
produto,
endereco,
composicao,
data
de
fabricacao ou lote, data de
validade, normas vigentes 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, tomandose
como referencia, a data de
fabricacao ou lote, impressa
na embalagem MARCA
FIGUEIRA 1 pacote de
proteína de soja texturizada
clara 500g, cor clara, minima
de 50% de concentração de
proteína, acondicionada em
embalagem de 500g, validade
do produto não poder ser
inferior a 12 meses, contados
a partir da data de sua
entrega. Rotulagem contendo,
no minimo, registro no MS,
nome e composição do
produto, peso liquido, nome e
CNPJ do fabricante, data de
fabricação e data ou prazo de
validade,
MARCA
PRONTU 1 extrato de
tomate 350ml As seguintes
informações deverão ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem
em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ
do fabricante, marca do
produto,
endereço,
quantidade, composição, data
de fabricação ou lote,
prazo/data de validade, 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,
MARCA QUERO 1 garrafa
de suco concentrado de caju
500ml, de fruta concentrado.
As seguintes informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto,
endereço,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e
registros
nos
órgãos
competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não
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devera ter sido ultrapassado
na sua metade, tomandose
como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa
na embalagem MARCA
PALMEIRON 1 garrafa de
suco concentrado de goiaba
500ml, de fruta concentrado.
As seguintes informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto,
endereço,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e
registros
nos
órgãos
competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado
na sua metade, tomandose
como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa
na embalagem MARCA
PALMEIRON 2 pacotes de
café em pó 250g, torrado e
moído. de primeira qualidade
As seguintes informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
pro duto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos órgãos
competentes. 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( ões) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO
MARCA LOSANGO 1
pacotes de macarrão massa de
sopa 500g, a base de farinha
de trigo, com ovos. As
seguintes
informacoes
deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereco, peso,
composicao,
data
de
fabricacão ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s)
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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, tomandose
como referencia, a data de
fabricacao ou lote, impressa
na embalagem. Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS
MARCA
PATYAN 1 pacotes de
biscoito doce maizena 400g,
Embalagem dupla, contendo
as seguintes informacoes
deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereco, peso,
composicao,
data
de
fabricacao ou lote, 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, tomandose
como referencia, a data de
fabricacao ou lote, impressa
na embalagem. Conforme
a(s)
Norma(s)
e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.
MARCA
PETYAN
3
pacotes de biscoito salgado
tipo cream cracker 400g cada,
classificação
salgado.
Acondicionado
em
embalagem contendo 400g.
As seguintes informações
deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereço, peso,
composição,
data
de
fabricação ou lote, data de
validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos
competentes. 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 MARCA
MAY BIT 1 pacote de fubá
de milho 500g, O produto
deve ser rotulado de acordo
com o cereal de origem e a
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classificacao. As seguintes
informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem
em que o produto esta
acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereco, peso,
composicao,
data
de
fabricacao ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos orgaos
competentes. Ausencia de
sujidades, parasitos e larvas.
Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomandose como referencia, a
data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS
MARCA
MARATA 1Kg de peito de
frango com osso congelado.
provenientes de aves sadias,
abatidas
sob
inspeção
veterinária. Deve apresentar
livre de parasitas e de
qualquer
substância
contaminante que possa
alterar os aspectos normais do
produto ou qualquer aparato
que venha encobrir possíveis
alterações. A embalagem
deverá ser plástica atóxica,
resistente, ser rotulada e
contendo
as
seguintes
informações:
nome
e
endereço do abatedouro,
contendo obrigatoriamente o
registro no SIF, identificação
completa do produto, a data
de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de
consumo, temperatura de
estocagem, armazenamento e
conservação, peso liquido.
Pode ser congelado MARCA
AVIGRO
Valor total R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais ) .
Atenciosamente,
Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal para que, estando de
acordo, proceda a devida homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Santa Teresinha, 15 de Outubro de 2021.
João Bastos da Silva Júnior
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
PREGÃO ELETRONICO 024/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 205/2021
OBJETO : Seleção de propostas para aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros

alimentícios para cestas básicas para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Santa Teresinha .
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, acatando o resultado apresentado pelo
Pregoeiro da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe
correspondente ao PREGÃO ELETRONICO SRP N° 024/2021-SRP, bem como lastreada no
PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à
regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente licitação para as empresas: J&J
ARGOLO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº14.665.901/000107 , com sede na Rua 15 de novembro Nº226, Centro, Elisio Medrado – Bahia , CEP
45.305-000 , para o seguinte lote :
ITEM
01

DESCRIÇÃO

FORMA

CESTA BÁSICA COMPOSTA POR: 3Kg
de arroz parboilizado classe longo fino,
tipo 1, embalagem contendo 1 kg. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca d o produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos órgãos os competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomandose 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 e INMETRO,
MARCA AGRODEZ 3Kg de feijão
carioca tipo 1, embalagem com 1kg. As
seguintes informações deverão ser Unidade
impressas pelo fabricante, diretamente na
s
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem, MARCA
EXTRA 3Kg de açúcar tipo cristal,
contendo o minimo de 99,3% de sacarose,
aparência homogênea, livre de sujidades,
parasitos e larvas, cor branca. Embalagem
de 01 kg. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,

QUA
NT

V.
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 60.000,00

500

R$ 120,00
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endereço, peso, composição, data de
fabricação ou Unidades 500 R$120,00 R$
60.000,00 lote, data de validade, normas
vigentes e registros nos o órgãos
competentes. 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
MARCA ARCO VERDE 3Kg de farinha
de mandioca, grupo seca, subgrupo fina,
tipo 1. Embalagem contendo 01 Kg No
rotulo deve constar a denominação do
produto de acordo com sua designação ou
classificação, As farinhas trarão o nome,
seguida do nome vegetal comum de
origem. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, Norma(s) vigente(s)
e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem MARCA
DA ROÇA 2 pacotes de macarrão
espaguete 500g a base de farinha, com
ovos, minimo de 58 g de carboidratos, 8,0
g de proteína, com ausência de larvas,
parasitas ou sujidades, acondicionado em
embalagem contendo 500g. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. 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
cada, MARCA ESPAGUETTO 2 pacotes
de leite em pó integral , acondicionado em
embalagem de 200g cada. As seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos o órgãos
competentes. 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
MARCA MILKO 1 Óleo de soja 900ml
vegetal, de soja, comestível, puro,
refinado. Qualidade Tipo 1. Rico em
vitamina e, com dados de identificação do
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produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com
resolução 482/99 Anvisa. Embalagem
plástica. Data de validade míni ma de 6
meses a contar da data de entrega do
produto, MARCA LIZA 1 vinagre de
500ml, de alcool, acondicionado em
recipiente contendo 500 ml, aspecto
ausente de elementos estranhos a sua
natureza. As seguintes informacoes
deverao ser impressas ou colada pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, composicao, data de fabricacao
ou lote, data de validade, normas vigentes
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,
tomandose como referencia, a data de
fabricacao ou lote, impressa na embalagem
MARCA FIGUEIRA 1 pacote de
proteína de soja texturizada clara 500g, cor
clara, minima de 50% de concentração de
proteína, acondicionada em embalagem de
500g, validade do produto não poder ser
inferior a 12 meses, contados a partir da
data de sua entrega. Rotulagem contendo,
no minimo, registro no MS, nome e
composição do produto, peso liquido,
nome e CNPJ do fabricante, data de
fabricação e data ou prazo de validade,
MARCA PRONTU 1 extrato de tomate
350ml As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, quantidade,
composição, data de fabricação ou lote,
prazo/data de validade, 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, MARCA
QUERO 1 garrafa de suco concentrado de
caju 500ml, de fruta concentrado. As
seguintes informações deverão ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
composição, data de fabricação ou lote,
data de validade, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, não devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose
como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem MARCA
PALMEIRON 1 garrafa de suco
concentrado de goiaba 500ml, de fruta
concentrado. As seguintes informações
deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
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produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, composição, data de fabricação
ou lote, data de validade, normas vigentes
e registros nos órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade,
tomandose como referencia, a data de
fabricação ou lote, impressa na embalagem
MARCA PALMEIRON 2 pacotes de
café em pó 250g, torrado e moído. de
primeira
qualidade
As
seguintes
informações deverão ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome
ou CNPJ do fabricante, marca do pro duto,
endereço, peso, composição, data de
fabricação ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos
competentes. 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( ões) vigente(s) da Anvisa/MS
e INMETRO MARCA LOSANGO 1
pacotes de macarrão massa de sopa 500g, a
base de farinha de trigo, com ovos. As
seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco,
peso, composicao, data de fabricacão ou
lote, 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,
tomandose como referencia, a data de
fabricacao ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS
MARCA PATYAN 1 pacotes de biscoito
doce maizena 400g, Embalagem dupla,
contendo as seguintes informacoes deverao
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco,
peso, composicao, data de fabricacao ou
lote, 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,
tomandose como referencia, a data de
fabricacao ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO. MARCA PETYAN 3 pacotes
de biscoito salgado tipo cream cracker
400g
cada,
classificação
salgado.
Acondicionado em embalagem contendo
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400g. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente
na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço,
peso, composição, data de fabricação ou
lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos o órgãos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, não devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação ou
lote, impressa na embalagem MARCA
MAY BIT 1 pacote de fubá de milho
500g, O produto deve ser rotulado de
acordo com o cereal de origem e a
classificacao. As seguintes informacoes
deverao ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, peso, composicao, data de
fabricacao ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos
competentes. Ausencia de sujidades,
parasitos e larvas. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto,
nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomandose como referencia, a data
de fabricacao ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS
MARCA MARATA 1Kg de peito de
frango com osso congelado. provenientes
de aves sadias, abatidas sob inspeção
veterinária. Deve apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterar os aspectos
normais do produto ou qualquer aparato
que venha encobrir possíveis alterações. A
embalagem deverá ser plástica atóxica,
resistente, ser rotulada e contendo as
seguintes informações: nome e endereço
do abatedouro, contendo obrigatoriamente
o registro no SIF, identificação completa
do produto, a data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem, armazenamento
e conservação, peso liquido. Pode ser
congelado MARCA AVIGRO
Valor total R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais ) .
Ficam convocados os adjudicatários do objeto desta Licitação, comparecer no Setor de Contratos
da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº.
10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Santa Teresinha, 15 de Outubro de 2021
Agnaldo Figueiredo Andrade

Prefeito Municipal
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