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Editais

AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021/SRP
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público o resultado da análise e julgamento da
impugnação ao Edital, relativo ao Pregão Eletrônico referenciado, tendo como
objeto contratação de empresa para aquisição futura e eventual de oxigênio (gases
medicinais) e acessórios, para atender o Fundo Municipal de Saúde deste Município,
através do Sistema de Registro de Preços, apresentada pela empresa, concluindo pelo
INDEFERIMENTO à impugnação apresentada, conforme Parecer Jurídico. Sendo assim,
fica mantido a sessão marcada para data de 30/06/2021 às 08h30min, Local Sítio:
www.licitacoes-e.com.br Nº 878027. Todas as demais informações referentes a presente
impugnação, bem como a íntegra do Processo Licitatório, encontram-se à disposição dos
interessados na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Brejões,
situada na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA, CEP 45.325-000.
Brejões, 28 de Junho de 2021.

Felipe de Jesus Mascarenhas
Pregoeiro
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AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021/SRP
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público o resultado da análise e julgamento da
impugnação ao Edital, relativo ao Pregão Eletrônico referenciado, tendo como
objeto contratação de empresa para aquisição futura e eventual de equipamentos de
informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de
Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços, apresentada pela empresa,
concluindo pelo INDEFERIMENTO à impugnação apresentada, conforme Parecer
Jurídico. Sendo assim, fica mantido a sessão marcada para data de 01/07/2021 às
08h30min (horário de Brasília), Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação:
878339. Todas as demais informações referentes a presente impugnação, bem como a
íntegra do Processo Licitatório, encontram-se à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Brejões, situada na Rua Prefeito
Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA, CEP 45.325-000.
Brejões, 28 de Junho de 2021.

Felipe de Jesus Mascarenhas
Pregoeiro
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Termos Aditivos

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO FORNECIMENTO N° 003-2021-SEDUC
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J/MF
sob o n. 31.094.990/0001-06, com sede na Rua Góes Calmon, nº 32, Centro, Brejões–BA, CEP 45.325-000, representado,
neste ato, pela Gestora, Srª. Luana Batista de Almeida da Silva, adiante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
Empresa RL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.360.807/0001-69, estabelecida a Praça
Manoel Vitorino, s/n, Centro, Brejões-BA - CEP: 45.325-000, representada, neste ato, por Raimundo dos Santos e
Santos, inscrito no CPF sob nº 001.867.065-29, RG nº 893839159 SSP/BA, doravante designada CONTRATADA,
vencedora do Pregão Eletrônico n.º 006/2021, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo sob as seguintes cláusulas e
condições a seguir:
Objeto do contrato: Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação
escolar dos alunos das escolas da zona urbana e zona rural da rede municipal de educação no ano de 2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA - BASE LEGAL
O presente termo aditivo tem como fundamento legal para recomposição de preços a Cláusula Décima Primeira – da
Recomposição de Preços do Contrato Original e o artigo 37º, XXI da Constituição Federal, respaldando o direito de
contratação do fornecimento hora mencionado, observado os preceitos contidos na Lei nº 8666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
Altera-se a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, devido a necessidade de recomposição dos preços unitários dos itens
abaixo informados na planilha, motivado pela impossibilidade de manter os preços contratados, em virtude de suposto
aumento do custo de aquisição das mercadorias.
LOTE
ITEM

02

04

LOTE 01 FRIOS - DESCRIÇÃO
FILÉ DE MERLUZA, congelado, sem
espinho, sem couro e sem pele com
110 à 150 gramas cada, com dados de
especificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido
e
marcas
e
carimbos.
Embalagem contendo 01 kg. Ver
amostra
PEITO DE FRANGO, produto inteiro
com osso, de primeira qualidade,
congelado, com máximo de 6 % de
agua. Embalagem em filme PVC
transparente
ou
saco
plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais,
de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304
de 22/04/96 e n.145 de22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99. Ver amostra

MÊS 03-2021

MÊS 06-2021

03/2021

UNIDADE

PREÇO DE
CUSTO
ANTERIOR

PREÇO DE
CUSTO
ATUAL

PREÇO
LICITADO

AUMENTO
%

PEDIDO DE
REVISÃO

KG

R$ 17,80

R$ 25,50

R$ 23,99

34,8 %

R$ 34,37

KG

R$ 7,80

R$ 10,80

R$ 10,00

28,8 %

R$ 13,91

CLÁUSULA TERCEIRA
O presente Termo Aditivo ficará fazendo parte integrante do contrato original a partir desta data, permanecendo inalteradas
as demais Cláusulas do Contrato supra citado.
E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os
efeitos legais.
Brejões-Ba, 06 de Julho de 2021.
Luana Batista de Almeida da Silva
Fundo Municipal de Educação de Brejões
CONTRATANTE
Raimundo dos Santos e Santos
CPF nº 001.867.065-29, RG nº 893839159 SSP/BA
RL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 31.360.807/0001-69
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________________
Nome.:

____________________________________
Nome.:
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO FORNECIMENTO N° 004-2021-SEDUC
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J/MF
sob o n. 31.094.990/0001-06, com sede na Rua Góes Calmon, nº 32, Centro, Brejões–BA, CEP 45.325-000, representado,
neste ato, pela Gestora, Srª. Luana Batista de Almeida da Silva, adiante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
Empresa FAGNER BARBOSA AZEVEDO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.170.643/0001-95, estabelecida a Rua Das
Flores, s/n, Faustino, Iaçu-BA, CEP: 46.860-000, representada, neste ato, por Fagner Barbosa Azevedo, inscrito no CPF
sob nº 012.659.985-82, RG nº 1152896075 SSP/BA, doravante designada CONTRATADA, vencedora do Pregão
Eletrônico n.º 014/2021, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo sob as seguintes cláusulas e condições a seguir:
Objeto do contrato: Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação
escolar dos alunos das escolas da zona urbana e zona rural da rede municipal de educação no ano de 2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA - BASE LEGAL
O presente termo aditivo tem como fundamento legal a CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA e o
artigo 65º II § 1o da Lei 8.666/93 e suas alterações, para adequação técnica aos seus objetivos.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
Alteração dos quantitativos dos itens 1 à 10 com a inserção dos quantitativos dos itens, que consequentemente altera o
valor global contratado, considerando o acréscimo para entrega dos Kit’s que serão distribuídos até agosto de 2021.
Correspondendo ao percentual de 24,98% aproximadamente, dos valores atualizados conforme 1º Aditivo de recomposição
de preços N° 004-2021-SEDUC, totalizando o valor aditivado de R$ 92.885,55 (NOVENTA E DOI MIL, OITOCENTOS E
OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme planilha abaixo:
ITEM

01

02

03

04

05

06

SECOS - DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO EM PÓ, Produto a base de açúcar, leite em pó
integral, cacau em pó, maltodextrina, complexo vitamínico, sal e
lecitina de soja, e outros ingredientes permitidos pela legislação.
Fardo com 20 unidades de 400 gramas. Com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, atender as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Ver amostra
AÇÚCAR, Açúcar cristal de origem vegetal, constituído de sacarose
de cana-de-açúcar. Fardo com 30 pacotes contendo embalagem
individual de 01 kg. Contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Ver amostra
ARROZ PARBOILIZADO, Classe longo fino, tipo 1. Fardo com 30
pacotes contendo embalagem individual de 01 kg, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e atenderas Normas e Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Ver amostra
BISCOITO SALGADO, Tipo Cream Cracker, a base de farinha de
trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou soro) e
outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação e
mencionados. O produto não deverá conter soja nem quaisquer
substancias corantes artificiais. Características organolépticas: Aspecto: massa torrada - Cor: própria - Odor: próprio - sabor: próprio
- textura: crocante/macia Validade: mínima de 08 meses Prazo de
fabricação: não poderá ter data de fabricação anterior a 45
(quarenta e cinco) dias da data de entrega. Caixa contendo 20
pacotes com embalagem dupla de 400 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Não permitido o uso de corantes (Resolução -CNNPA
nº 12 de 1978). Ver amostra
EXTRATO DE TOMATE, Produto concentrado. A base de tomate e
açúcar (máximo de 1%)e sal (máximo de 5%). Caixa com 24
unidades (Tetra Pack) de 0,340g com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Ver
amostra
FEIJÃO CARIOQUINHA, Produto de 1ª qualidade, extra, constituído
de no mínimo 90% de grãos na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos,
secos e isentos de impurezas. Deverá estar isento de pragas e

UNID

QTD

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

FARDO

118

APTI

R$34,67

R$4.091,06

FARDO

85

AGROVALE

R$116,51

R$9.903,35

FARDO

52

ARCO VERDE

R$164,60

R$8.559,20

CAIXA

95

SUPRADELLY

R$67,37

R$6.400,15

CAIXA

129

QUERO

R$40,70

R$5.250,30

FARDO

104

GRAO FINO

R$207,36

R$21.565,44
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO FORNECIMENTO N° 004-2021-SEDUC
atender as normas e legislações sanitárias. Fardo com 30 kg
contendo embalagem individual de 01 kg, devendo apresentar na
embalagem a identificação do fornecedor e telefone, nome do
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais e selo de
inspeção sanitária municipal, estadual ou federal. Ver amostra
FLOCOS A BASE DE MILHO, Tipo flocão, pré-cozido tradicional obtido do processamento tecnológico adequado, de grãos de milho,
sadios, limpos, germinados, pré-cozido e seco por processo
adequado, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitos e larvas, bem como de umidades, fermentações
07
FARDO
183
PRONTU
ou ranço, embalado em saco de papel impermeável, Fardo
contendo 20 pacotes com embalagens de 500 gramas.
Rotulagem contendo no mínimo, nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, número do lote, data de fabricação e data ou
prazo de validade. Ver amostra
LEITE EM PÓ INTEGRAL,Características: a) Organolépticas
Aspecto - pó uniforme sem grânulos Cor - branco amarelada Odor e
sabor - agradável, não rançoso, semelhante ao do leite fluido b)
Físico - químicas Proteína - mínimo 26 % Gordura - mínimo 26 %
Umidade - Máximo 3,5 % Acidez em sólidos não gordurosos Máximo 18 % Solubilidade - mínimo 98 % Amido - ausência Soro ausência c) Microbiológicas Salmonela em 25 g - ausência
Coliformes a 45º c - Máximo 10/g Staphylococcus coagulasse ( + ) Máximo 10 (2)/g Bacilos cerens - Máximo 5 x 10 (3)/g e)
08
FARDO
74
CCGL
Microscópicas Sujidades, larvas e parasitas - ausência. Validade 12 meses. Saco de poliéster aluminizado, rotulado, hermeticamente
fechado por termos soldagem, contendo. Fardo contendo 50
pacotes de 200 gramas do produto. A embalagem primaria do
produto deverá ser de material resistente com comprovada taxa de
permeabilidade ao vapor de água - TPVA máxima individual de
0,77g água/m(2)/dc a 38ºC 90% UR em ensaio de caracterização
com, no mínimo, quatro corpo-de-prova do material da embalagem.
Ver amostra
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, Produto a base de farinha, massa
com ovos. Fardo com 20 unidades de 500 gramas, com dados de
09 identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e FARDO
78
BAHIA
de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Ver
amostra
PÃO DE FORMA, Produto pesando aproximadamente 500
gramas cada pacote, embalagem individual apropriada.
Composição da massa: farinha de trigo, sal, água, açúcar, fermento
10
PACOTE 2.550
DACASA
biológico, gordura vegetal, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Ver amostra
VALOR TOTAL DO ADITIVO >>>> (NOVENTA E DOI MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

R$31,05

R$5.682,15

R$262,60

R$19.432,40

R$45,00

R$3.510,00

R$3,33

R$8.491,50

R$ 92.885,55

CLÁUSULA TERCEIRA
O presente Termo Aditivo ficará fazendo parte integrante do contrato original a partir desta data, permanecendo inalteradas
as demais Cláusulas do Contrato supra citado.
E, por estarem justos e aditados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os
efeitos legais.
Brejões-Ba, 08 de Julho de 2021.
Luana Batista de Almeida da Silva
Fundo Municipal de Educação de Brejões
CONTRATANTE

Fagner Barbosa Azevedo
CPF nº 012.659.985-82, RG nº 1152896075 SSP/BA
FAGNER BARBOSA AZEVEDO ME
CNPJ nº 08.170.643/0001-95
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________________
Nome.:

____________________________________
Nome.:
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ERRATA
Publicação do dia 1 de Julho de 2021 (Quinta-feira), Páginas 2 – Ano – Edição Nº 2740

ONDE SE LÊ:

Justifica-se a contratação dos serviços, necessárias para realização das lives dos artistas
Brejoenses no período dos Festejos Juninos, que serão realizadas nos dias 01 e 02 de
Junho do ano corrente. Cuja contratação encontra-se fundamentada no Art. 24, II da Lei
Federal 8.666/93.
UNIDADE: 02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES
02.05.02 - UNIDADE DE CULTURA
Atividade/projeto: 2.100 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURÍDICA
Fontes: 01 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação
LEIA-SE:
Justifica-se a contratação dos serviços, necessárias para realização das lives dos artistas
Brejoenses no período dos Festejos Juninos, que serão realizadas nos dias 01 e 02 de Julho
do ano corrente. Cuja contratação encontra-se fundamentada no Art. 24, II da Lei Federal
8.666/93.

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
UNIDADE: 02.05.02 - UNIDADE DE CULTURA
Atividade/projeto: 2.100 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.9.0.39.00 – OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURÍDICA
Fontes: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
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