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Queimadas

Licitações
Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Queimadas
CNPJ: 14.218.952/0001-90
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 007/2020, celebrada em
18/02/2020 com o termino previsto para 12(doze) meses, entre o Município de QUEIMADAS - ESTADO
DA BAHIA e a Empresa BEATRIZ DOS SANTOS ALVES 48361833838, cujos preços estão a seguir
registrados por Lote, em face da realização do Pregão Presencial nº 005/2020.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de água mineral e vasilhames plásticos para
atender as necessidades das Secretarias de Administração, Agricultura, Assistência Social, Educação,
Infraestrutura e Saúde do município de Queimadas/BA.
LOTE I
ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

AGUA Mineral, sem gás obtida
diretamente de fontes naturais,
envasada com 20 litros. Entrega Com
pelo fornecedor. Apresentação: A
água deverá apresentar-se límpida.
Sem flocos em deposito ou corpos
estranhos e com validade para
consumo de, no mínimo 60 dias da
data da entrega Acondicionamento:
Em garrafão retornável com
capacidade para 20 litros, fabricado
com substancias resinosas e/ou
poliméricas, lacrado com tampa e
lacre plástico descartáveis com
rotulo intacto, sem vazamentos,
manchas, odores, furos, fissuras ou
amasso: deverá estar em
conformidade com as normas
vigentes da ABNT e conter no fundo,
data de fabricação, com data de
validade não inferior a 12 meses
contados a partir da data da entrega.
Garantia: Observando-se
irregularidades na qualidade da
água, e dentro do prazo de validade
para consumo, poderão ser tomadas
amostras para encaminhamento a
laboratório credenciado, correndo
por conta do contratado os ensaios,
testes e demais provas exigidas por

UND

5.030,00

7,890

39.686,70

PRACA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA , Nº:97, Cep:48.860-000, Bairro:CENTRO
QUEIMADAS-BA
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normas técnicas oficiais, nos termos
da Lei estadual de licitações.
Rotulagem: Rotulo com carimbo de
aprovação ou número do processo
do DNPM. Contendo, no mínimo,
nome da fonte, e da empresa
envasadora, seu CNPJ. Município.
Estado, composição química,
características físico - químicas,
nome do laboratório, número e data
da análise da água, volume, data de
engarrafamento e validade com
impressão indelével/inapagável. A
água deverá estar de acordo com as
normas vigentes da ANVISA.
AGUA MINERAL em fardos contendo
FD
1.730
7,00
12.110,00
12 unidades com 500 ml cada.
VASILHAME plástico, transparente
para acondicionamento de água
mineral, com tampa, capacidade 20
litros. O produto deverá ser
UND
140
10,00
1.400,00
identificado com. No mínimo, o
material de fabricação. Com água,
mineral, sem gás, obtida
diretamente de fontes naturais,
envasada com 20 litros.
Valor total R$ 53.169,70 (cinquenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e setenta reais)

EMPRESA: BEATRIZ DOS SANTOS ALVES 48361833838
CNPJ: 36.418.998/0001-96
ENDEREÇO: AV. SÃO JOSÉ Nº 555, CENTRO, QUEIMADAS BAHIA.

Queimadas, 12 de março de 2020.
______________________________________
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA
______________________________________
FORNECEDOR
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