PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALMEIRAS
Mais avanços, mais conquistas!

ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 066/2021DL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130/2021

DATA DA RATIFICAÇÃO: 01/06/2021
REPARTIÇÕES: SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO.
OBJETO: Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste Município de PalmeirasBa.
CONTRATADO: Empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS
CNPJ: 27.568.734/0001-28
CONTRATO N° 139/2021
VIGÊNCIA: 01 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

VALOR TOTAL: R$ 6.549,50.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Conforme anexo.

Fundamentação: Art. 24, Inciso II, e 26 da Lei n° 8.666/1993 e art. 4°, § 10, da Lei n° 13.979/2045.

A Comissão instituída pelo
Portaria n° 30/2017 de 09 de maio de 2017.

Presidente da CPL
Membro
Membro

ANEXO I
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

SEC. ADM
Unidade Orçamentária: 0303 - Sec. Adm, Fin e Gestão
Ação: 2.058 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - Adm. e Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. GOVERNO
Unidade Orçamentária: 0202 - Sec. Governo
Ação: 2.002 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - Gabinete do
Prefeito
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0505 - Sec. Saúde
Ação: 2.037 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - FMS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. ASS. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0606 - Sec. Ass. Social
Ação: 2.024 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - FMAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

SEC. INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0707 - Sec. Infraestrutura
Ação: 2.059 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - Infraestrutura
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEDESP
Unidade Orçamentária: 0808 - SEDESP
Ação: 2.032 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - Turismo e Meio
Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo! Fonte de Recurso: 0100
SEC. EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0909 - Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.007 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - FME
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 7101 - Educação 25%
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DISPENSA
N° 066/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 130/2021
OBJETO: Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba.
VALOR: VALOR TOTAL de R$ 6.549,50.
CONTRATO N° 139/2021.
VIGÊNCIA 01/06/2021 à 31/12/2021
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°: 130/2021
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Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste
Município de Palmeiras-Ba.
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VALOR TOTAL DE R$ 6.549,50.
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Período de vigência de: 01/06/2021 a 31/12/2021
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Oficio/GOV n° 004/2021DL
Palmeiras, 26 de maio de 2021.
Ilma. Sra.
LUCIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA GUIMARAES
M.D. Secretária Mun. de Adm. Finança e Gestão
Através deste venho solicitar abertura de processo para aquisição de GENERO
ALIMENTíCIO conforme planilha abaixo:
Descrição

Item

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400
gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ! LEITE 1 MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não deve estar com a massa ressecada ou dura. Elaborado com
Farinha de trigo enriquecida com ácido fálico e ferro, leite integral. A embalagem não deve se apresentar rasgada com presença de
mofo, com peso liquido de 50 gramas cada unidade (Nota: o acondicionamento deve ser em saco plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado, com peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2 dias.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ, torrado e moído- Produto sem impurezas, embalados a vácuo com data de fabricação e validade contendo todas as
informações nas embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição de 26g de proteína e lipídios
e de 38g de carboidratos em uma porção de 100g — embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido cristalino de sabor e odor característicos, isento de aromas estranhos e
contaminantes; acondicionado em saco de polipropileno, em pacote de 1 kg.
ADOÇANTE, Adoçante dietético líquido, embalagem de 60 ml, quantidade por porção 100m1 (04gotas) conter quantidades
significativas de valor energético, e validade mínima de 05 meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, concentrado de fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem com 500 ml. Validade mínima
de 06 meses a contar da data da entrega.

A solicitação visa atender à necessidade rotineira e de reuniões da Sec. Mun. de
Governo, com intuito de garantir a excelência no andamento das atividades. A respeito
do recurso disponível para pagamento segue dotação disponível:
Unidade Orçamentária: 0202 — Sec. Governo
Ação: 2.002 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
Sabedora da sua constante receptividade em nos atender, contamos com a Ilma.
Secretaria para atender também este pedido.

diFè2
Lizandra de Souza Nepomuceno
Secretária Municipal de Governo
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Oficio/SAÚDE n° 131/2021DL
Palmeiras, 26 de maio de 2021.
Ilma. Sra.
LUCIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA GUIMARAES
M.D. Secretária Mun. de Adm. Finança e Gestão
Através deste venho solicitar abertura de processo para aquisição de GENERO
ALIMENTÍCIO conforme planilha abaixo:
—
Desciição

Item

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400
gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 1 LEITE / MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não deve estar com a massa ressecada ou dura. Elaborado com
Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, leite integral. A embalagem não deve se apresentar rasgada com presença de
mofo, com peso liquido de 50 gramas cada unidade (Nota: o acondicionamento deve ser em saco plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado, com peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2 dias.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ torrado e moído- Produto sem impurezas, embalados a vácuo com data de fabricação e validade contendo todas as
'
informações
nas embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição de 26g de proteína e lipídios
e de 38g de carboidratos em uma porção de 100g — embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido cristalino de sabor e odor característicos, isento de aromas estranhos e
contaminantes; acondicionado em saco de polipropileno, em pacote de 1 kg.
ADOÇANTE Adoçante dietético líquido, embalagem de 60 ml, quantidade por porção 100m1 (04gotas) conter quantidades
. '
significativas de valor energético, e validade mínima de 05 meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, concentrado de fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem com 500 ml. Validade mínima
de 06 meses a contar da data da entrega.

A solicitação visa atender à necessidade rotineira e de reuniões da Sec. Mun. de Saúde,
com intuito de garantir a excelência no andamento das atividades. A respeito do recurso
disponível para pagamento segue dotação disponível:
Unidade Orçamentária: 0505 — Sec. Saúde
Ação: 2.037 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

Sabedora da sua constante receptividade em nos atender, contamos com a Ilma.
Secretaria para atender também este pedido

WalniãSi+v de Paula
Secretária Municipal de Saúde
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Oficio/ASS.SOCIAL n° 051/2021 DL
Palmeiras, 26 de maio de 2021.
Ilma. Sra.
LUCIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA GUIMARAES
M.D. Secretária Mun. de Adm. Finança e Gestão
Através deste venho solicitar abertura de processo para aquisição de GENERO
ALIMENTíCIO conforme planilha abaixo:
Item

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

Descrição
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400
gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / LEITE / MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANCÊS: Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não deve estar com a massa ressecada ou dura. Elaborado com
Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, leite integral. A embalagem não deve se apresentar rasgada com presença de
mofo, com peso líquido de 50 gramas cada unidade (Nota: o acondicionamento deve ser em saco plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado, com peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2 dias.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ torrado e moído- Produto sem impurezas, embalados a vácuo com data de fabricação e validade contendo todas as
, nas embalagens. Embalagem de 250 g.
informações
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição de 26g de proteína e lipídios
e de 38g de carboidratos em uma porção de 100g — embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido cristalino de sabor e odor característicos, isento de aromas estranhos e
contaminantes; acondicionado em saco de polipropileno, em pacote de 1 kg.
ADOÇANTE Adoçante dietético liquido, embalagem de 60 ml, quantidade por porção 100m1 (04gotas) conter quantidades
. '
significativas de valor energético, e validade mínima de 05 meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, concentrado de fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem com 500 ml. Validade mínima
de 06 meses a contar da data da entrega.

A solicitação visa atender à necessidade rotineira e de reuniões da Sec. Mun. de
Assistência Social, com intuito de garantir a excelência no andamento das atividades. A
respeito do recurso disponível para pagamento segue dotação disponível:
Unidade Orçamentária: 0606 — Sec. Ass. Social
Ação: 2.024 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
Sabedora da sua constante receptividade em nos atender, contamos com a Ilma.
Secretaria para atender também este pedido.

Elma Alencaride Souza
Secretária Municipal de Assistência Social
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Oficio/SEDESP n° 038/2021 DL
Palmeiras, 27 de maio de 2021.
Ilma. Sra.
LUCIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA GUIMARAES
M.D. Secretária Mun. de Adm. Finança e Gestão
Através deste venho solicitar abertura de processo para aquisição de GENERO
ALIMENTíCIO conforme planilha abaixo:
Descrição

hem

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400
gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 1 LEITE 1 MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não deve estar com a massa ressecada ou dura. Elaborado com
Farinha de trigo enriquecida com ácido bico e ferro, leite integral. A embalagem não deve se apresentar rasgada com presença de
mofo, com peso líquido de 50 gramas cada unidade (Nota: o acondicionamento deve ser em saco plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado, com peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2 dias.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ, torrado e moído- Produto sem impurezas, embalados a vácuo com data de fabricação e validade contendo todas as
•
informações
nas embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PC INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição de 26g de proteína e lipídios
e de 38g de carboidratos em uma porção de 100g — embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido cristalino de sabor e odor característicos, isento de aromas estranhos e
contaminantes; acondicionado em saco de polipropileno, em pacote de 1 kg.
ADOÇANTE Adoçante dietético líquido, embalagem de 60 ml, quantidade por porção 100m1 (04gotas) conter quantidades
'
significativas de valor energético, e validade mínima de 05 meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, concentrado de fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem com 500 ml. Validade mínima
de 06 meses a contar da data da entrega.

A solicitação visa atender à necessidade rotineira e de reuniões da Sec. Mun. de
Desenvolvimento Econômico e Sustentável, com intuito de garantir a excelência no
andamento das atividades. A respeito do recurso disponível para pagamento segue
dotação disponível:
Unidade Orçamentária: 0808 — SEDESP
Ação: 2.032 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Turismo e Meio
Ambiente

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo / Fonte de Recurso: 0100
Sabedora da sua constante receptividade em nos atender, contamos com a Ilma.
Secretaria para atender também este pedido.

Naiara Nas
Secretária Municipal de Des

nto de Oliveira
imento Econômico e Sustentável
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Oficio/EDUC n° 008/2021 DL
Palmeiras, 27 de maio de 2021.
Ilma. Sra.
LUCIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA GUIMARAES
M.D. Secretária Mun. de Adm. Finança e Gestão
Através deste venho solicitar abertura de processo para aquisição de GENERO
ALIMENTíCIO conforme planilha abaixo:
Item

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

Descrição
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400
gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 1 LEITE 1 MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não deve estar com a massa ressecada ou dura. Elaborado com
Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, leite integral. A embalagem não deve se apresentar rasgada com presença de
mofo, com peso líquido de 50 gramas cada unidade (Nota: o acondicionamento deve ser em saco plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado, com peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2 dias.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ torrado e moído- Produto sem impurezas, embalados a vácuo com data de fabricação e validade contendo todas as
, nas embalagens. Embalagem de 250 g.
informações
LEITE EM Pó INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição de 26g de proteína e lipídios
e de 38g de carboidratos em uma porção de 100g — embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido cristalino de sabor e odor característicos, isento de aromas estranhos e
contaminantes; acondicionado em saco de polipropileno, em pacote de 1 kg.
ADOÇANTE Adoçante dietético líquido, embalagem de 60 ml, quantidade por porção 100m1 (04gotas) conter quantidades
'
significativas de valor energético, e validade mínima de 05 meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, concentrado de fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem com 500 ml. Validade mínima
de 06 meses a contar da data da entrega.

A solicitação visa atender à necessidade rotineira e de reuniões da Sec. Mun. de
Educação, com intuito de garantir a excelência no andamento das atividades. A respeito
do recurso disponível para pagamento segue dotação disponível:
Unidade Orçamentária: 0909 — Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.007 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FME
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 7101 — Educação 25%
Sabedora da sua constante receptividade em nos atender, contamos com a Ilma.
Secretaria para atender também este pedido.

Alban eenard":" ales
Secretária Municipal de Educação
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Oficio/INFRA n° 002/2021DL
Palmeiras, 27 de maio de 2021.
Ilma. Sra.
LUCIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA GUIMARAES
M.D. Secretária Mun. de Adm. Finança e Gestão
Através deste venho solicitar abertura de processo para aquisição de GENERO
ALIMENTíCIO conforme planilha abaixo:
Descrição

ttem

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400
gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 1 LEITE / MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros
ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não deve estar com a massa ressecada ou dura. Elaborado com
Farinha de trigo enriquecida com ácido folia) e ferro, leite integral. A embalagem não deve se apresentar rasgada com presença de
mofo, com peso líquido de 50 gramas cada unidade (Nota: o acondicionamento deve ser em saco plástico atóxico, transparente,
resistente, fechado, com peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2 dias.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ torrado e moído- Produto sem impurezas, embalados a vácuo com data de fabricação e validade contendo todas as
,
informações
nas embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição de 26g de proteína e lipídios
e de 38g de carboidratos em uma porção de 100g — embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido cristalino de sabor e odor característicos, isento de aromas estranhos e
contaminantes; acondicionado em saco de polipropileno, em pacote de 1 kg.
ADOÇANTE Adoçante dietético líquido, embalagem de 60 ml, quantidade por porção 100m1 (04gotas) conter quantidades
. '
significativas de valor energético, e validade mínima de 05 meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, concentrado de fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem com 500 ml. Validade mínima
de 06 meses a contar da data da entrega.

A solicitação visa atender à necessidade rotineira e de reuniões da Sec. Mun. de
lnfraestrutura, com intuito de garantir a excelência no andamento das atividades. A
respeito do recurso disponível para pagamento segue dotação disponível:
Unidade Orçamentária: 0707 — Sec. Infraestrutura
Ação: 2.059 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Infraestrutura
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

Sabedora da sua constante receptividade em nos atender, contamos com a Ilma.
Secretaria para atender também este pedido.

A
Secretária

'
iveira Franco
icipal de Infraestrutura
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Ofício/ADM 025/2021

A sua excelência
Ricardo Oliveira Guimarães
MD Prefeito Municipal
Palmeiras — BA
A administração pública requer organização, eficiência, competência,
conhecimentos, experiência e, sobretudo informações precisas para decidir bem.
A SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO requere aquisição de
produtos de gênero alimentício para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste
Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da SEDESP e SEC.
MUN. DE GOVERNO, no Município de Palmeiras-Ba. Conforme projeto básico
e justificativa de contratação direta, planilha em Anexo 1 através de processo
licitatório na modalidade Cabível, com fundamento no Art. 24, II da Lei n°.
8.666/93, e suas alterações.
Diante disso, na oportunidade, tomamos a liberdade de levar à vossa apreciação
a sugestão empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado na Rua 26
de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-BA, inscrita no CNPJ sob o n°
27.568.734/0001-28, em razão do valor do contrato. A empresa a ser contratada
encontra-se apta para o fornecimento do objeto a ser contratado conforme
planilha de cotação e certidões apresentadas.
Desta forma, o referido município, tem condições para assumir as
responsabilidades pactuadas no Contrato de Gestão entre o mesmo e empresa
V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a Rua 26 de julho, 48, CEP
46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n° 27.568.734/0001-28.
Informamos que, esta solicitação tem por objetivo garantir a segurança e
legalidade ao procedimento administrativo que será realizado para a contratação
acima referida, atingindo assim à eficácia dos interesses desta Administração
Pública.
Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente,
informamos que o pleito ali apresentado deve ser atendido, posto que há
disponibilidades financeira e orçamentária, sendo que as despesas serão
custeadas pela dotação orçamentária em anexo II, baseada na Lei orçamentária
anual (LOA), Lei Diretrizes Orçamentária (LDO) e Plano Plurianual (PPA)
encontrando-se provisionados os recursos orçamentários necessários.
O impacto estimado do valor total da despesa de R$ 6.549,50.
Existente no corrente exercício.
Não haverá impacto orçamentário-financeiro em qualquer dos exercícios
orçamentário-financeiros seguintes porque despesa deste único exercício. O
pagamento da despesa ocorrerá com recursos financeiros do órgão competente.
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Desta forma encontra-se provisionados os recursos orçamentários necessários
para aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de
Palmeiras-Ba a R$ 6.549,50 de acordo orçamento previsto para esta secretaria.
Na oportunidade elevamos nossa estima e consideração.

Palmeiras — BA, 28 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Lucigênia Teixeira de Oliveira Guimarães s
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO
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ANEXO I
Item

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Descrição

Und. Quant. V•Unit ‘ V. Total

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL, obtido
pela mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, pct
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA! LEITE1MARIA, obtido pela mistura de
farinha (s), amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de pct
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor e umidade. Não deve estar
com a massa ressecada ou dura. Elaborado com Farinha de trigo
enriquecida com ácido fálico e ferro, leite integral. A embalagem não deve
se apresentar rasgada com presença de mofo, com peso líquido de 50 Und.
gramas cada unidade (Nota: o acondicionamento deve ser em saco plástico
atóxico, transparente, resistente, fechado, com peso liquido de 500 gramas.
Cada embalagem deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2 dias.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela mistura de farinha (s), amido (s)
e ou fécula (s) com outros ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
und
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400
gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.

und

CAFÉ, torrado e moído- Produto sem impurezas, embalados a vácuo com
data de fabricação e validade contendo todas as informações nas pct
embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por desidratação do leite de vaca integral
e apto para alimentação humana, mediante processos tecnológicos
adequados e acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a und
composição de 26g de proteína e lipídios e de 38g de carboidratos em uma
porção de 100g — embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido cristalino de sabor e
odor característicos, isento de aromas estranhos e contaminantes; Kg
acondicionado em saco de polipropileno, em pacote de 1 kg.
ADOÇANTE, Adoçante dietético líquido, embalagem de 60 ml, quantidade
por porção 100m1 (04gotas) conter quantidades significativas de valor Und
energético, e validade mínima de 05 meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, concentrado de fruta para
suco, água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado,
homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, Und
embalagem com 500 mi. Validade mínima de 06 meses a contar da data da
entrega.
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TOTAL

R$
6.549,50
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Palmeiras — BA, 28 de maio de 2021.
Lucigênia Teixeira .e Oliveira Guimarães
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO
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ANEXO II
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEC. ADM
Unidade Orçamentária: 0303 — Sec. Adm, Fin e Gestão
Ação: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Adm. e Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. GOVERNO
Unidade Orçamentária: 0202 — Sec. Governo
Ação: 2.002 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0505 — Sec. Saúde
Ação: 2.037 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. ASS. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0606 — Sec. Ass. Social
Ação: 2.024 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0707 — Sec. Infraestrutura
Ação: 2.059 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Infraestrutura
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

SEDESP
Unidade Orçamentária: 0808 — SEDESP
Ação: 2.032— Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Turismo e Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo! Fonte de Recurso: 0100

SEC. EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0909 — Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.007 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FME
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 7101 — Educação 25%

Palmeiras — BA, 28 de maio de 2021.

Lucigênia Teixeira de Oliveira Guimarães
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALMEIRAS
Mais avanços, mais conquistas!

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
Projeto Básico
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO

APRESENTAÇÃO
A administração pública requer organização, eficiência, competência, conhecimentos,
experiência e, sobretudo informações precisas para decidir bem. Sendo assim, a SECRETARIA
MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO considera indispensável a contratação de empresa para
aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste Município de
Palmeiras-Ba.
OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste
Município de Palmeiras-Ba. Conforme projeto básico e justificativo de contratação direta,
através de processo licitatório na modalidade Cabível, com fundamento no Art. 24, II, e suas
alterações posteriores
2.1. DETALHAMENTO DO OBJETO
Gênero Alimentício do tipo que atenda o pleno funcionamento das atividades da
copa e cozinha dos setores, assim, como também no cumprimento da rotina dos
serviços prestados aos servidores e visitantes, bem como reuniões e outros.
DO PREÇO
Estima-se a contratação do serviço no valor total de: R$ 6.549,50.
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato terá início em 01 de junho de 2021, terminará em 31 de
dezembro de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei N° 8.666/93.
DO PAGAMENTO
A Prefeitura Municipal de Palmeiras efetuará o pagamento do valor total de R$ 6.549,50, de
acordo com planilhas apresentados pela SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO,
até o 15° (decimo) dia útil do mês subsequente.

Palmeiras - BA, 28 de maio de 2021.

Lucigênia Teixeira de Oliveira Guimarães
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO
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ANEXO IV
JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A administração pública requer organização, eficiência, competência, conhecimentos,
experiência e, sobretudo informações precisas para decidir bem. A SECRETARIA MUN.
DE ADM. FINANÇA E GESTÃO requere contratação de empresa para Aquisição de
produtos de gênero alimentício para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, que compõem a Administração Pública deste Município de PalmeirasBa. Conforme projeto básico e justificativo de contratação direta, através de processo
licitatório na modalidade Cabível, com fundamento no Art. 24, II, e suas resoluções
posteriores.

2. JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE DISPENSA COM ELEMENTOS
NECESSÁRIOS À SUA CARACTERIZAÇÃO
É justificável a DISPENSA de licitação em decorrência:
1 - Da destinação dos itens constantes na Planilha de Objetos e respectivos valores
referente a aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias deste Município, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras/Ba.
2 — Justifica-se a aquisição objetivando não apenas o pleno funcionamento das atividades
da copa e cozinha dos setores desta municipalidade, mas também no cumprimento da
rotina dos serviços prestados aos servidores e visitantes, bem como reuniões e outros.

3. RAZÕES DA ESCOLHA DO EXECUTANTE — ART 24 DA LEI 8.666/93.
A empresa a ser contratada encontra-se apta para o fornecimento do objeto a ser
contratado conforme planilha de cotação e certidões apresentadas. Conforme determina
o Art. 24, II, e suas resoluções posteriores.

4. ESTIMATIVA DO PREÇO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
A prestação dos serviços acima está estimada no valor total de R$ 6.549,50.

Palmeiras - BA, 28 de maio de 2021.

Lucigênia Teixeira de Oliveira Guimarães
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO
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Mais avanços, mais conquistas!
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EMPRESA: -CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

ãcap
N°:

saaozk
ESTADO:
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COTAÇÃO DE PREÇO
Objeto: Aquisição de produtos de gênero alimentícios.

Item

Descrição

Und.

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,
ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s),
amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
pct
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
1
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / LEITE /
MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido
(s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
pct
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
2
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor
e umidade. Não deve estar com a massa
ressecada ou dura. Elaborado com Farinha de
trigo enriquecida com ácido fólio° e ferro, leite
integral. A embalagem não deve se apresentar
rasgada com presença de mofo, com peso líquido
3Und.
de 50 gramas cada unidade (Nota: o
acondicionamento deve ser em saco plástico
atóxico, transparente, resistente, fechado, com
peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem
deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2
dias.

Quant.

ço
Prerio
Unitá
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BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela
mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s)
com outros ingredientes, submetidos a processos
de amassamento e cocção, fermentados ou não.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação,
serão
rejeitados
biscoitos
malcozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ, torrado e moído- Produto sem impurezas,
embalados a vácuo com data de fabricação e
validade contendo todas as informações nas
embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de
lecitina de soja como emulsionante e com a
composição de 26g de proteína e lipídios e de 38g
de carboidratos em uma porção de 100g embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade,
sólido cristalino de sabor e odor característicos,
isento de aromas estranhos e contaminantes;
acondicionado em saco de polipropileno, em
pacote de 1 kg.
ADOÇANTE,
Adoçante
dietético
líquido,
embalagem de 60 ml, quantidade por porção
100m1 (04gotas) conter quantidades significativas
de valor energético, e validade mínima de 05
meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES,
concentrado de fruta para suco, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado,
não fermentado, não alcoólico, embalagem com
500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 - Palmeiras - Bahia
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EMPRES
CNPJ:
ENDEREÇ
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eodx jilitek_

-6_5Z5_42020.1„
k50u--1-0 __5£20Álá_

toá
N°:

03_

ESTADO:

( - 5) (32_ 22, S

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COTAÇÃO DE PREÇO
Objeto: Aquisição de produtos de gênero alimentícios.

Item

1

2

3

Descrição
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,
ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s),
amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
impas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / LEITE /
MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido
(s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor
e umidade. Não deve estar com a massa
ressecada ou dura. Elaborado com Farinha de
trigo enriquecida com ácido fálico e ferro, leite
integral. A embalagem não deve se apresentar
rasgada com presença de mofo, com peso líquido
de 50 gramas cada unidade (Nota: o
acondicionamento deve ser em saco plástico
atóxico, transparente, resistente, fechado, com
peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem
deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2
dias.
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BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela
mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s)
com outros ingredientes, submetidos a processos
de amassamento e cocção, fermentados ou não.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
biscoitos
rejeitados
serão
conservação,
malcozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ, torrado e moído- Produto sem impurezas,
embalados a vácuo com data de fabricação e
validade contendo todas as informações nas
embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de
lecitina de soja como emulsionante e com a
composição de 26g de proteína e lipídios e de 38g
de carboidratos em uma porção de 100g —
embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade,
sólido cristalino de sabor e odor característicos,
isento de aromas estranhos e contaminantes;
acondicionado em saco de polipropileno, em
pacote de 1 kg.
líquido,
dietético
Adoçante
ADOÇANTE,
embalagem de 60 ml, quantidade por porção
100m1(04gotas) conter quantidades significativas
de valor energético, e validade mínima de 05
meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES,
concentrado de fruta para suco, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado,
não fermentado, não alcoólico, embalagem com
500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COTAÇÃO DE PREÇO
Objeto: Aquisição de produtos de gênero alimentícios.

Item

1

2

3

Descrição
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,
ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s),
amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / LEITE /
MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido
(s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor
e umidade. Não deve estar com a massa
ressecada ou dura. Elaborado com Farinha de
trigo enriquecida com ácido fálico e ferro, leite
integral. A embalagem não deve se apresentar
rasgada com presença de mofo, com peso líquido
de 50 gramas cada unidade (Nota: o
acondicionamento deve ser em saco plástico
atóxico, transparente, resistente, fechado, com
peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem
deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2
dias.
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BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela
mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s)
com outros ingredientes, submetidos a processos
de amassamento e cocção, fermentados ou não.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
biscoitos
rejeitados
serão
conservação,
malcozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.

4

5

CAFÉ, torrado e moído- Produto sem impurezas,
embalados a vácuo com data de fabricação e
validade contendo todas as informações nas
embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de
lecitina de soja como emulsionante e com a
composição de 26g de proteína e lipídios e de 38g
de carboidratos em uma porção de 100g —
embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade,
sólido cristalino de sabor e odor característicos,
isento de aromas estranhos e contaminantes;
acondicionado em saco de polipropileno, em
pacote de 1 kg.
líquido,
dietético
Adoçante
ADOÇANTE,
embalagem de 60 ml, quantidade por porção
100m1 (04gotas) conter quantidades significativas
de valor energético, e validade mínima de 05
meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES,
concentrado de fruta para suco, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado,
não fermentado, não alcoólico, embalagem com
500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.
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EMPRES
CNPJ:
ENDEREÇ
CIDADE:
TELEFONE:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COTAÇÃO DE PREÇO
Objeto: Aquisição de produtos de gênero alimentícios.

Item

i.

2

3

Descrição
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,
ÁGUA E SAL, obtido pela mistura de farinha (s),
amido (s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
,apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / LEITE /
MARIA, obtido pela mistura de farinha (s), amido
(s) e ou fécula (s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e
em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas.
PÃO FRANÇÊS: Produto fresco, isento de bolor
e umidade. Não deve estar com a massa
ressecada ou dura. Elaborado com Farinha de
trigo enriquecida com ácido fálico e ferro, leite
integral. A embalagem não deve se apresentar
rasgada com presença de mofo, com peso líquido
de 50 gramas cada unidade (Nota: o
acondicionamento deve ser em saco plástico
atóxico, transparente, resistente, fechado, com
peso líquido de 500 gramas. Cada embalagem
deverá conter 10 unidades). Entregue a cada 2
dias.
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BISCOITO TIPO ROSQUINHA obtido pela
mistura de farinha (s), amido (s) e ou fécula (s)
com outros ingredientes, submetidos a processos
de amassamento e cocção, fermentados ou não.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
biscoitos
rejeitados
serão
conservação,
malcozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Sabor coco. Pacote de 400 gramas.
MARGARINA, cremosa, com sal, 500g.
CAFÉ, torrado e moído- Produto sem impurezas,
embalados a vácuo com data de fabricação e
validade contendo todas as informações nas
embalagens. Embalagem de 250 g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para
alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados e acondicionado de
lecitina de soja como emulsionante e com a
composição de 26g de proteína e lipídios e de 38g
de carboidratos em uma porção de 100g —
embalagem pacote de 200g.
AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade,
sólido cristalino de sabor e odor característicos,
isento de aromas estranhos e contaminantes;
acondicionado em saco de polipropileno, em
pacote de 1 kg.
líquido,
dietético
ADOÇANTE,
Adoçante
embalagem de 60 ml, quantidade por porção
100m1 (04gotas) conter quantidades significativas
de valor energético, e validade mínima de 05
meses a conta da data da entrega.
SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES,
concentrado de fruta para suco, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado,
não fermentado, não alcoólico, embalagem com
500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da
data da entrega.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS
CNPJ: 27.568.734/0001-28
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:12 do dia 15/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2021.
Código de controle da certidão: C6EE.B111.D8A9.979F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 07/06/2021 09:07

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20212281816
RAZÃO SOCIAL

V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

27.568.734/0001-28

139.998.542

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/06/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Autenticação de CND

07/06/2021

^
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
PALMEIRAS - BANIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidão N°: 00000001
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Contribuinte:

V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS ME

Endereço:

TRV CAPITÃO LESSA, 29 CENTRO

Complemento:
Cidade/UF:

PALMEIRAS - BA

CPF/CNPJ:

27568734000128

Inscrição Estadual/RG:

139998542ME

Inscrição Municipal:

2306

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas.
É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a
cteditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados
pela Fazenda Municipal.
Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no
âmbito da Fazenda Municipal.

EMITIDA EM: 19/05/2021 11:27:43 horário de Brasília
VÁLIDA ATÉ: 17/08/2021
CHAVE DE VALIDAÇÃO: UrOBkBJh
Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/palmeiras.autentica-cnd
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

www.keepinformatica.com.bdportal/web/site/emite-cnd
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Consulta Regularidade do Empregador

07/06/2021

V

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 27.568.734/0001-28
Razão Social; B DOS SANTOS DE PALMEIRAS ME
Endereço: TV CAPITAO LESSA 29 COMODO / CENTRO / PALMEIRAS /
BA / 46930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe
confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990,
certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra
cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021
Certificação Número: 2021042503273868804805

Informação obtida em 07/06/2021 09:08:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei
esta condicionada a verificação de autenticidade no site da
Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crÉcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf
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PC)EEI JUDI IÁRIO
\.BALHO
lçA 1);)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.568.734/0001-28
Certidão n': 18012640/2021
Expedição: 07/06/2021, às 09:11:37
Validade: 03/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n' 27.568.734/0001-28, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Di.n, -Ias

E,

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALMEIRAS
Mais avanços, mais conquistas!

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Palmeiras - BA, 28 de maio de 2021

Oficio/Gabinete n.° 156/2021
Ilma. Sra.
LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
M.D. SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente,
informamos que o pleito ali apresentado deve ser atendido, aprovo projeto
básico, e envio para verificar e confirmar disponibilidades financeira e
orçamentária, para firmamento da mencionada relação contratual.
Caso seja constatado que há indicação do recurso, para cobertura desta
despesa, determino a V. Sa. que informe a respectiva dotação orçamentária.

Ricardo O1teira Guimarães
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALMEIRAS
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Oficio/Gabinete n.° 157/2021
Ilmo. Sr.
SAULO GABRIEL SOUZA QUEIROZ
MD. Assessor do Município

Senhor Assessor,
Encaminho a Vossa Excelência para que seja previamente examinado e
elaborado parecer jurídico, referente ao Processo Administrativo n.° 130/2021,
na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993, objetivando a aquisição de produtos de gênero
alimentício para atender as necessidades das Secretarias Municipais, que
compõem a Administração Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para
atender as necessidades da SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E
GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba, conforme Art. 24, II, e suas resoluções
posteriores, junto a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a
Rua 26 de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n°
27.568.734/0001-28, para zelar pela legalidade jurídica dos atos, nos termos da
lei e brocados de Direito Público e especialmente o Direito tributário material e
processual, através de emissão de pardceres jurídicos tributários e demais
assuntos pertinentes aos tributos municipais deste município de Palmeiras-BA,
para que o mesmo transcorra dentro dos tramites legais e lisura administrativa.

Assim, remetemos o presente processo para que V. Ex.' promova o que
couber.

Palmeiras - BA, 28 de maio de 2021.

Ricardo'Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal de Palmeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALMEIRAS
Mais avanços, mais conquistas!

ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Palmeiras, Palmeiras - BA, 28 de maio de 2021.

Oficio/Gabinete n.° 158/2021
Ilma. Sra.
Marta Ferreira do Nascimento
M. D. Controladora Interna do Município

Encaminho a Vossa Excelência para que seja previamente examinado e
elaborado parecer técnico, referente ao Processo Administrativo n.° 130/2021,
na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993, objetivando a aquisição de produtos de gênero
alimentício para atender as necessidades das Secretarias Municipais, que
compõem a Administração Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para
atender as necessidades da SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E
GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba, conforme Art. 24, II, e suas resoluções
posteriores, junto a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a
Rua 26 de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n°
27.568.734/0001-28, para zelar pela legalidade jurídica dos atos, nos termos da
lei e brocados de Direito Público e especialmente o Direito tributário material e
processual, através de emissão de pareceres jurídicos tributários e demais
assuntos pertinentes aos tributos municipais deste município de Palmeiras-BA,
para que o mesmo transcorra dentro dos tramites legais e lisura administrativa.
Assim, remetemos o presente processo para que V. Ex.a promova o que
couber.

Ricardo-Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal de Palmeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

PARECF R JURÍDICO 051/2021 SOBRE APLICABILIDADE
DA DISPENSA DE LIQTAÇÃO

Processo Administrativo n° 130/2021
Dispensa de Licitação n°066/2021
O Prefeito Municipal de Palmeiras - BA indaga a esta Assessoria Jurídica acerca da possibilidade
de contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS
(CNPJ N°27.568.734/0001-28), com fulcro no inc. II, do art. 24, da Lei n° 8.666/93, como objetivo
de contratação de empresa para a aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste
Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da SECRETARIA MUN. DE ADM.
FINANÇA E GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba. Tal contratação se dá, em decorrência da
destinação dos itens constantes na Planilha de Objetos e respectivos valores referente a
aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as necessidades das Secretarias
deste Município, que compõem a Administração Pública deste Município de Palmeiras/Ba.
Justifica-se, ainda, a aquisição objetivando não apenas o pleno funcionamento das atividades
da copa e cozinha dos setores desta municipalidade, mas também no cumprimento da rotina
dos serviços prestados aos servidores e visitantes, bem como reuniões e outros.

Informa que necessita desses bens para atender o interesse público e fundamentos constantes no
ofício requisitório n° 157/2021, expedido pelo Senhor Prefeito Municipal Ricardo Oliveira
Guimarães, cuja análise realizada concluiu pela indicação do aludido senhor como sendo a
contratação mais vantajosa para esta Administração, conforme restou demonstrado no bojo desse
processo.
Isso é o que há a relatar.
Passando à analise acerca da eventual contratação e sua adequação ao ordenamento jurídico
hodierno, insta salientar, preliminarmente, que a licitação é um procedimento obrigatório a ser
adotado pela Administração Pública direta e indireta quanto pretenda contratar bens e serviços, por
força do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal. Todavia, esse mesmo dispositivo faculta
a legislação infraconstitucional a possibilidade de instituir hipóteses em que a Administração poderá
não se valer desse mecanismo quando buscar levar a efeito suas contratações.
Tal tarefa coube a Lei n° 8.666/93, que, ao regulamentar o dispositivo invocado, além das
modalidades e procedimentos licitatórios, previu a dispensa e inexigibilidade de licitação como
exceções a regra da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALMEIRAS
Mais avanços, mais conquistas!

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Para o caso sob exame, dentre esse rol de instrumentos, pudemos inferir que a hipótese que
melhor se adequa ao caso narrado é a dispensa de licitação, com arrimo no art. 24, incisos II, do
sobredito diploma normativo, que possui a seguinte redação:
Art. 24— É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
Deveras, conforme se verifica da proposta técnica e comercial da empresa V B DOS SANTOS
DE PALMEIRAS (CNPJ N°27.568.734/0001-28), o valor ofertado para a oferta do bem em testilha
é inferior a 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo 23, a saber, R$
17.600,00 (dezessete mil reais e seiscentos reais), autorizando, assim, a contratação direta com base
no inc. II, do art. 24, da Lei n° 8.666/93.

Ademais, em consonáncia com o art. 26 da Lei n° 8.666/93, em privilégios aos princípios da
moralidade e impessoalidade, a Autoridade Requisitante, acertadamente, optou por motivar a escolha
do fornecedor, bem como, por comprovar a compatibilidade do preço contratado com o praticado
no mercado, para fins de demonstração de preenchimentos dos requisitos contidos nos seus incisos
I e II, do parágrafo único, cuja robusta fundamentação foi trazida no bojo do Memorando Interno
n° ADM-025/2021.
Do exposto, diante dos fundamentos ora trazidos, bem como, dos argumentos trazidos no ofício
requisitório que se adota como se aqui estivesse transcrito, entende pela possibilidade jurídica da
contrafação da empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS (CNPJ N0 27.568.734/0001-28) por
dispensa de licitação com fulcro no inciso II, do art. 24, da Lei n° 8.666/93, pelo que opino pela
autorização da contratação direta.

É o parecer.
Palmeiras-BA, 01 de junho de 2021.

LO Qu„t IROZ
Assessor Jurídico
OAB/BA n 53.498
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ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Oficio/CONTROLADORIA n. ° 061/2021
Ilmo. Sr°.
Ricardo Oliveira Guimarães
M.D. Prefeito Municipal
PARECER TECNICO

Foi submetida a esta Controladoria Interna do Município, minutas do contrato,
referente ao Processo Administrativo n.° 130/2021, tendo como objeto a
aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste
Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da SECRETARIA
MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba, junto a
empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a Rua 26 de julho, 48,
CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n° 27.568.734/0001-28,
porquanto coadunadas com os princípios e fundamentos dispostos na Lei n°.
8.666/93, e suas resoluções posteriores.

É o que pensamos, SMJ.

Palmeiras — BA, 01 de junho de 2021.

Marta Ferr ra do Nascimento
. .o Município
Controlador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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Oficio/Gabinete n. ° 159/2021.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Em, 01 de junho de 2021.

Do: Prefeito Municipal
Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de
Palmeiras-Ba, junto a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a
Rua 26 de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n°
27.568.734/0001-28, considerando, a situação descrita pela ilustre Secretária,
na justificativa do pleito apresentado, e ainda que, é dever desta administração
criar condições para atender dignamente, determino que seja procedida, a
instalação de procedimento licitatório, na modalidade Cabível. Considerando, à
análise da minuta do referente ao Processo Administrativo n.° 130/2021,
conforme pareceres da Procuradoria Jurídica e Controladoria do Município, é
dever desta administração criar condições para atender dignamente, aprovo
minutas estando constante e fundamentada na Lei n°. 8.666/93, e suas
alterações.
Atenciosamente,

Ricardo Olíveira Guimarães
Prefeito Municipal
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 066/2021DL

Da Análise do Processo Administrativo:
A solicitação do Processo Administrativo do qual este documento teve origem
trata-se da aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba
junto a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a Rua 26 de julho,
48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n° 27.568.734/0001-28,
1.2 - A Lei n° 8.666/93, em seu Art. 24, trata estes serviços como de
DISPENSÁVEL licitação.

Objetivo:
Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades
da SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de
Palmeiras-Ba.
2.1. Os itens constantes na Planilha de Objetos e respectivos valores referente a aquisição
de produtos de gênero alimentício para atender as necessidades das Secretarias deste
Município, que compõem a Administração Pública deste Município de Palmeiras/Ba.
2.2. Justifica-se a aquisição objetivando não apenas o pleno funcionamento das atividades da
copa e cozinha dos setores desta municipalidade, mas também no cumprimento da rotina dos
serviços prestados aos servidores e visitantes, bem como reuniões e outros
Da Proposta:
3.1 - A empresa citada na Solicitação a empresa V B DOS SANTOS DE
PALMEIRAS, situado a Rua 26 de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita
no CNPJ sob o n° 27.568.734/0001-28
3.2 - A empresa a ser contratado, em razão do valor do contrato, encontra-se
apto para o fornecimento do objeto a ser contratado conforme planilha de
cotação e certidões apresentadas conforme Art. 24, da Lei n° 8.666/93
3.3 A proposta apresentada para os serviços é parcela única VALOR
GLOBAL de R$ 6.549,50.

Instrução da DISPENSA:
4.1 - Razões da escolha da executante - vide item 3.2 desta.2
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4.2 - Justificativa do preço - o preço ofertado está dentro da normalidade de
mercado, inclusive compatível com preços praticados por outros do mesmo
ramo.

5- Embasamento Legal:
Lei n.° 8.666/93, Art. 24,!!, que tivemos a liberdade de citá-los "para outros serviços
e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso
II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez", grifo nosso.

Senhor prefeito, diante do acima exposto, solicitamos a vossa Excelência que se
digne autorizar por DISPENSA de licitação a referida contratação.

Palmeiras, BA, em 01 de junho de 2021.

Fábio Ric =ta Moura
Prevne4
,e
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Sirleide Rib-irSvili Conceição
etário
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eidiana Brandão dos Akos
Membro
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Processo Administrativo n.° 130/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 066/2021
CONTRATO DE GESTÃO

FUNDAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO, DISPENSA OU DISPENSA: Art.
"24", inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA
OBJETO: Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública
deste Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da SECRETARIA
MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba.

CONTRATADO: a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a Rua 26 de
julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n° 27.568.734/0001-28.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 01 de junho de 2021 até
dia 31 de dezembro de 2021, tendo por início a efetiva prestação de serviços que se dará
na data da assinatura do contrato.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.549,50.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
SEC. ADM
Unidade Orçamentária: 0303 — Sec. Adm, Fin e Gestão
Ação: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Adm. e
Finanças
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. GOVERNO
Unidade Orçamentária: 0202 — Sec. Governo
Ação: 2.002 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Gabinete
do Prefeito
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0505 — Sec. Saúde
Ação: 2.037 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. US.

IAL
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Unidade Orçamentária: 0606 — Sec. Ass. Social
Ação: 2.024 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

SEC. INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0707 — Sec. Infraestrutura
Ação: 2.059 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos
Infraestrutura
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

SEDESP
Unidade Orçamentária: 0808 — SEDESP
Ação: 2.032 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Turismo e
Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo / Fonte de Recurso:
0100

SEC. EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0909 — Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.007 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FME
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 7101 — Educação 25%

Palmeiras - BA, 01 de junho de 2021.

Conceição
tario

Leidiana Brandão dos Anps
Membro
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Palmeiras- BA, 01 de junho de 2021.

Oficio/CPL n. ° 093/2021DL
Ilmo. Sr°.
Ricardo Oliveira Guimarães
MD. Prefeito Municipal
Senhor Prefeito,
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, Estado da Bahia no uso de suas
atribuições e consoante o disposto no Atr. "24", inciso II, da Lei Federal n°
8.666/93, tendo em vista a necessidade da aquisição de produtos de gênero
alimentício para atender as necessidades das Secretarias Municipais, que
compõem a Administração Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para
atender as necessidades da SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E
GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba, emite o seu PARECER, nos termos
que seguem:
A empresa indicada - CONTRATADA: a empresa V B DOS SANTOS DE
PALMEIRAS, situado a Rua 26 de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita
no CNPJ sob o n° 27.568.734/0001-28
O valor dos serviços prestados a serem contratados, encontra-se no parâmetro
regular da prestação de serviços Administrativos para o poder Executivo.
Destarte, a contratação em epígrafe dará ao poder Executiva a execução de um
serviço Administrativo efetivo, nas suas ações Administrativas, pela capacidade
técnica da profissional indicada.
E, assim, há permissivo legal estabelecido no art. 24, inciso II, e art. 26, inciso I,
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, configurado, no caso,
tratarem-se da DISPENSA de Licitação.
Isto posto, a Comissão permanente de Licitação encaminho o presente
PARECER ao Senhor Gestor Municipal de Palmeiras, para RATIFICAÇÃO DO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO e, posteriormente, para a sua
PUBLICAÇÃO.
Fábio Ricar o'MlifflYffrura
resiente
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Leidiana Brandão das/Anjo
Membro
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Oficio/CPL n. ° 094/2021 DL

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Em atenção ao despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
analisamos o pedido de DISPENSA de licitação n° 066/2021 que consta da
inicial, entendendo como razoável e dentro dos padrões da Legalidade e
Economicidade, por esta razão emitimos PARECER FAVORÁVEL à
contratação.

Palmeiras, BA, em 01 de junho de 2021.

Fábio Ricar
reside te
,1
1
1
"ai
Sirleide R • M. da Conceição
retário

Leidiana Brandão dos Anjos
Membro
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DISPENSA N° 066/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130/2021

Ratificação: 01/06/2021
CONTRATADO: Empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS
CNPJ: 27.568.734/0001-28
OBJETO: Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba.
VALOR: valor total de R$ 6.549,50.
CONTRATO N° 139/2021.
VIGÊNCIA 01/06/2021 à 31/12/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
CONFORME ANEXO.

f
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ANEXO I
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

SEC. ADM
Unidade Orçamentária: 0303 — Sec. Adm, Fin e Gestão
Ação: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Adm. e
Finanças

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. GOVERNO
Unidade Orçamentária: 0202 — Sec. Governo
Ação: 2.002 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Gabinete
do Prefeito

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0505 — Sec. Saúde
Ação: 2.037 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100
SEC. ASS. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0606 — Sec. Ass. Social
Ação: 2.024 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FMAS
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

SEC. INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0707 — Sec. Infraestrutura
Ação: 2.059 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos
Infraestrutura

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100

SEDESP
Unidade Orçamentária: 0808 — SEDESP
Ação: 2.032 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Turismo e
Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo / Fonte de Recurso:
0100

SEC. EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0909 — Fundo Municipal de Educação
Ação: 2.007 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — FME
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 7101 — Educação 25%
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RATIFICAÇÃO

Em face do parecer supra da Comissão Permanente de Licitação, RATIFICO,
autorizando a contratação bem como a emissão do competente empenho em
favor da profissional A empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado
a Rua 26 de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n°
27.568.734/0001-28

Palmeiras, BA, em 01 de junho de 2021.

RicardbOIiveira Guimarães
Prefeito Municipal de Palmeiras
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RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições e na conformidade do PARECER emitido pela Comissão
Permanente de Licitação, Procuradoria jurídica, em consonância com o disposto
na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve RATIFICAR o
Processo Administrativo n° 130/2021 e DISPENSA de Licitação n° 066/2021,
cujo objeto é aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da
SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de
Palmeiras-Ba, para contratação da empresa: a empresa V 13 DOS SANTOS DE
PALMEIRAS, situado a Rua 26 de julho, 48, CEP 46.900-00, Seabra-Ba,
inscrita no CNPJ sob o n° 27.568.734/0001-28 no VALOR TOTAL de R$
6.549,50 para que produza seus efeitos legais e jurídicos, fica a referida
CONTRATADO convocada para assinar o contrato administrativo no prazo de
05 (Cinco) dias. Dê ciência e publique-se.

Prefeitura Municipal de Palmeiras — Bahia, 01 de junho de 2021.

Ricard
iveira Guimarães
Prefeito Municipal de Palmeiras
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 139/2021
Dispensa de Licitação n° 066/2021DL
CONTRATADO: a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS.
CNPJ: 27.568.734/0001-28.
OBJETO: Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública
deste Município de Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da SECRETARIA
MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba, (Art. 24, II,
da Lei n° 8.666/1993). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM
ANEXO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.000 — 2058 — 3.3.9.0.30.00 — 0100 /
02.02.000 —2002 — 3.3.9.0.30.00 — 0100 /05.05.000 — 2037 — 3.3.9.0.30.00 —
0100 / 06.06.000 — 2024 — 3.3.9.0.30.00 — 0100 / 07.07.000 - 2059 —
3.3.9.0.30.00 — 0100 / 08.08.000 - 2032 — 3.3.9.0.30.00 — 0100 / 09.09.000 - 2007
— 3.3.9.0.30.00 — 0100.
VALOR GLOBAL: R$ 6.549,50.
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2021. PRAZO: 01/06/2021 à 31/12/2021.
PREFEITURA DE PALMEIRAS-BA, 01/06/2021.

Segunda-feira
14 de Junho de 2021
4 - Ano - N° 3019
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RATIFICACÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e
na conformidade do PARECER emitido pela Comissão Permanente de Licitação, Procuradoria
jurídica, em consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, resolve RATIFICAR o Processo Administrativo n° 130/2021 e DISPENSA de
Licitação n° 066/2021, cujo objeto é aquisição de produtos de gênero alimentício para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, que compõem a Administração
Pública deste Município de Palmeiras-Ba para atender as necessidades da SECRETARIA
MUN. DE ADM. FINANÇA E GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba, para contratação da
empresa: a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS, situado a Rua 26 de julho, 48, CEP
46.900-00, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ sob o n°27.568.734/0001-28 no VALOR TOTAL de
R$ 6.549,50 para que produza seus efeitos legais e jurídicos, fica a referida CONTRATADO
convocada para assinar o contrato administrativo no prazo de 05 (Cinco) dias. Dê ciência e
publique-se.

Prefeitura Municipal de Palmeiras — Bahia, 01 de junho de 2021.

Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal de Palmeiras

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JY2MSMRA3GPMYQCTFD0H5Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 139/2021
Dispensa de Licitação n° 066/2021DL
CONTRATADO: a empresa V B DOS SANTOS DE PALMEIRAS.
CNPJ: 27.568.734/0001-28.
OBJETO: Aquisição de produtos de gênero alimentício para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, que compõem a Administração Pública deste Município de
Palmeiras-Ba, para atender as necessidades da SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇA E
GESTÃO, no Município de Palmeiras-Ba, (Ari. 24, II, da Lei n° 8.666/1993). CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.000 — 2058 — 3.3.9.0.30.00 — 0100 /. 02.02.000 — 2002 —
3.3.9.0.30.00 — 0100 / 05.05.000 — 2037 — 3.3.9.0.30.00 — 0100 / 06.06.000 — 2024 —
3.3.9.0.30.00 — 0100 / 07.07.000 - 2059 — 3.3.9.0.30.00 — 0100 / 08.08.000 -2032— 3.3.9.0.30.00
—0100 / 09.09.000 -2007-3.3.9.0.30.00-0100.
VALOR GLOBAL: R$ 6.549,50.
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2021. PRAZO: 01/06/2021 à 31/12/2021. PREFEITURA DE
PALMEIRAS-BA, 01/06/2021.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JY2MSMRA3GPMYQCTFD0H5Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

