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MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
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INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal do Município de Queimadas, Estado da Bahia autoriza a Despesa
da Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela Senhora Gilsara de Oliveira Matos, no
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Art. 25 II, combinado com o Artigo
13, inc. VI da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente
Processo Administrativo, face a justificativa apresentada, RATIFICAR a Declaração de Inexigibilidade
de Licitação para a Contratação de empresa para capacitação dos Trabalhadores do Sistema Único de

Assistência Social do Município de Queimadas, durante a VI JORNADA DO SUAS, em favor da
empresa SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ

nº. 40.496.490/0001-83, situada na Rua Dr. Aloisio Borges, 300, Santa Rita, Amargosa – Bahia –
CEP 45300-000. VALOR CONTRATADO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será pago em
01(uma) única parcela, com contrato vigente por 30(trinta) dias, iniciado após a data de assinatura,
determinando, outrossim, que se proceda a publicação do devido extrato desta Ratificação.

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se a supracitada empresa para celebração do respectivo Contrato.

Ciência aos interessados.
Publique-se.
Queimadas/Bahia, 16 de fevereiro de 2022.
____________________________________
André Luiz Andrade
Prefeito Municipal

Praça Everaldo Procópio de Oliveira, n.º 97, Centro, Queimadas – Bahia, CEP: 48.860-000
licitacaopmqueimadas@outook.com – TEL: (75) 3644-1247
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 002/2022, celebrada em 09/02/2022, com o
termino previsto para 12(doze) meses, entre o Município de QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA e a Empresa
ROMILSON MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, cujos preços estão a seguir registrados por ITEM,
em face da realização do Pregão Presencial nº 001/2022.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de moveis, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
Item

Descrição

Marca

Quat

Und

Valor
Unitario

Valor
Total

01

Cadeira Giratória Executiva Ct Preto

Mobilan

42

Und

875,00

36.750,00

02

Cadeira Fixa Secretaria Preto

Mobilan

60

Und

249,00

14.940,00

03

Armário Alto – Nicho Duplo – Com Walnut –
1.60x1.40x0.44m

Pandin

01

Und

04

Longarina Diretor C/ 03 Lugares – Preto

Mobilan

04

Und

05

Mesa Pé Painel C/ 02 Gavetas – Cor Madeira
– 1.50x0.70m

Pandin

01

Und

06

Cadeira Diretor – Preto

Mobilan

01

Und

1.310,00

1.310,00

07

Cadeira Aproximação

Mobilan

02

Und

2.400,00

4.800,00

08

Lixeira G – Modlix01mt

Blume

02

Und

280,00

560,00

09

Mesa Madeira Sob Medida Com Walnut –
1.80x0.70m

Pandin

01

Und

10

Cadeira Presidente – Preto – Tecido
Couríssimo

Mobilan

01

Und

11

Armario Baixo C/ Porta De Correr – Com
Walnut – 1.20x0.69x0.52m

Pandin

01

Und

12

Estofado Sob Medida – Preto – Tecido
Couríssimo – (1.20m)

Acquarella
estofados

01

Und

13

Poltrona – Cor Cinza – Sob Medida – (0.70m)

Acquarella
estofados

02

Und
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14

Cafeteira C/ Capsula

Pandin

01

Und

852,00

852,00

15

Frigobar 90,3l

Pandin

01

Und

1.800,00

1.800,00

16

Smarttv 43”

3 corações

01

Und

2.603,00

2.603,00

18

Mesa P/ Reunião – Madeira – Com Power Box
- 2m

AOC

03

Und

19

Armário Alto - 02 Portas – 1590x890x380mm

Philco

04

Und
Valor Total

2.513,00
1.795,00
115.858,00

Valor total registrado R$ 115.858,00 (cento e quinze mil oitocentos e cinquenta e oito reais)

EMPRESA: ROMILSON MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ: 43.054.512/0001-43
ENDEREÇO: Rua Olavo Lopes nº 88,centro, São Domingos-Bahia.

Queimadas, 09 de fevereiro de 2022.
______________________________________
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA
______________________________________
FORNECEDOR
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 003/2022, celebrada em 09/02/2022, com o
termino previsto para 12(doze) meses, entre o Município de QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA e a Empresa
TEMI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em
face da realização do Pregão Presencial nº 001/2022.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de moveis, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

ITEM
17

DESCRIÇÃO
AR CONDICIONADO SPLIT –
INVERTER – 9000 BTU’s

MARCA

UND.

QTD.

PHILCO

UND

01

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.960,00
1.960,00
V. TOTAL

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 1.960,00 (hum mil novecentos e sessenta reais)

EMPRESA: TEMI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI
CNPJ: 18.958.459/0001-68
ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, 110-A, centro, Valente-Bahia.

Queimadas, 09 de fevereiro de 2022.
______________________________________
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA
______________________________________
FORNECEDOR
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2022

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 004/2022, celebrada em 15/02/2022, com o
termino previsto para 12(doze) meses, entre o Município de QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA e a Empresa
THIEGO CARNEIRO CEDRAZ DE OLIVEIRA, cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face da
realização do Pregão Eletrônico nº 004/2022.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.

QUANTLO
ITEM
TE

LOTE

4

1

QUANTI UNIDAD
DESCRIÇÃO
TEM
E
Assadeira em aluminio nº 6 Fabricado em alumínio polido,
design retangular. Para uso em
fornos a gás e elétrico. Com
acabamento perfeito, isento de
cantos vivos ou rebarbas em suas
arestas, sem emendas aparentes,
ou quaisquer outros defeitos
prejudiciais à sua utilização.
Atender as normas técnicas de
referência: os produtos devem
atender as normas técnicas de
referência relativas à fabricação
de utensílios em alumínio, em
vigor na data do edital.Garantia:
doze meses de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação,
a contar da data da expedição da
nota fiscal. Dimensões: nº6
(grande): comprimento: 50cm;
largura: 35cm; altura: 7cm e
1 espessura: 3 mm.
20 UND

MARCA

ABC
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

VL
UNIT.

45

TOTAL
ITEM

900

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
7 - Ano X - Nº 1998

Queimadas

MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
CNPJ: 14.218.952/00001-90
PRAÇA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 97
CENTRO, CEP: 48.860-00 |QUEIMADAS – BAHIA
TEL (75)3644-1247/1488
https://www.queimadas.ba.gov.br

8

1

10

1

Bandeja plástica - Em
polipropileno liso, antibacteriano
que inibe o crescimento de
bactéria e fungos. Certificada
pelo NSF (National Sanitation
Foundation) organização
internacionalmente reconhecida
em monitoração de segurança de
alimentos e práticas de higiene
em empresas de alimentos e
restaurantes. Cor variada (a
escolher). O material deve vir
acompanhado de “Manual de
Instruções”, em
português,contendo: Orientações
para uso e limpeza; rocedimentos
para acionamento da garantia;
certificado de garantia
preenchido (data de emissão,
número da nota fiscal).
Dimensões: comprimento: 48cm;
1 largura: 32cm; espessura: 3,5cm
Caçarola de aluminio com tampa
e alça 8,5L - Em alumínio polido
industrial, linha hotel, com tampa
e pegador de tampa no mesmo
material, com alças bilaterais em
alumínio polido, espessura de, no
mínimo, 3mm; Normas técnicas
de referência: os produtos devem
atender as normas técnicas de
referência relativas a fabricação
de utensílios em alumínio, em
vigor na data do edital. Garantia:
doze meses de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação,
a contar da data da expedição da
1 nota fiscal.

45 UND

SUPERCK
ON

32

1440

10 UND

ABC

29

290
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11

1

1

13

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

Caçarola de aluminio com tampa
e alça 12L - Em alumínio polido
industrial, linha hotel, com tampa
e pegador de tampa no mesmo
material, com alças bilaterais em
alumínio polido, espessura de, no
mínimo, 3mm; Normas técnicas
de referência: os produtos devem
atender as normas técnicas de
referência relativas a fabricação
de utensílios em alumínio, em
vigor na data do edital. Garantia:
doze meses de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação,
a contar da data da expedição da
nota fiscal.
Caixa térmica - Caixa térmica de
34 litros com estrutura interna e
externa injetadas, com tampa e
alça,isolamento em isopor,
garantindo a refrigeração dos
alimentos e bebidas
armazenados. Em polietileno de
alta qualidade.
Caldeirão de alumínio com
tampa e alça 20L - Em alumínio
polido industrial, linha hotel,
com tampa e pegador de tampa
no mesmo
Caldeirão de alumínio com
tampa e alça 30L - Em alumínio
polido industrial, linha hotel,
com tampa e pegador de tampa
no mesmo
Cortador de legumes e frutas,
manual, de mesa, com tripé,
linha industrial, tamanho médio.
Tendo corpo em alumínio
fundido; Macho em plástico
polipropileno; Facas em aço inox
de 6, 8, 10 e 12 mm, com borda
plástica; Colunas em aço maciço.
Com duas molas. Deve ter
pintura eletrostática (a pó), com
acabamento perfeito, isento de
cantos vivos ou rebarbas em suas
arestas, ou quaisquer outros
defeitos prejudiciais à sua
utilização. Dimensões: A: 45 cm;
L: 40 cm; C: 60 cm. O utensilio

30 UND

5 UND

ABC

ANTARES

47,98

1439,4

99

495

15 UND

ABC

155

2325

10 UND

ABC

140

1400

27 UND

VITALEX

32

864
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deve ter doze meses (1 ano), no
mínimo, de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação.

22

1

Colher grande (servir e mexer
alimentos) - Feito totalmente em
aço inox AISI 304 ou
430.Lâminas e cabos monobloco,
ou seja, em uma única peça, sem
emendas.O material deve vir
acompanhado de “Manual de
Instruções”, em
português,contendo: Orientações
para uso e limpeza;
procedimentos para acionamento
da garantia;Certificado de
garantia preenchido (data de
emissão, número da nota fiscal).
Normas técnicas de referência:
Os utensílios devem atender as
normas técnicas de referência,
relativas a fabricação de
utensílios de inox, em vigência
na data do edital. Garantia: Doze
meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da
nota fiscal. Dimensões:
comprimento: 36cm; espessura:
2,5mm; diâmetro: *6cm. (*)
1 parte mais lar

28 UND

YANGZI
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24

1

30

1

Concha grande (servir alimentos)
- Feito totalmente em aço inox
AISI 304 ou 430.Lâminas e
cabos monobloco, ou seja, em
uma única peça, sem emendas,
com gancho.O material deve vir
acompanhado de “Manual de
Instruções”, em
português,contendo: Orientações
para uso e limpeza;
procedimentos para acionamento
da garantia; certificado de
garantia preenchido (data de
emissão, número da nota fiscal).
Normas técnicas de referência:
Os utensílios devem atender as
normas técnicas de referência,
relativas a fabricação de
utensílios de inox, em vigência
na data do edital. Garantia: Doze
meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da
nota fiscal. Dimensões:
comprimento: 30cm; espessura:
2,5mm; capacidade: 100ml;
1 diâmetro: 8cm
Escumadeira (servir alimentos) Feito totalmente em aço inox
AISI 304 ou 430. Lâminas e
cabos monobloco, ou seja, em
uma única peça, sem emendas.O
material deve vir acompanhado
de “Manual de Instruções”, em
português,contendo: Orientações
para uso e limpeza;
procedimentos para acionamento
da garantia; certificado de
garantia preenchido (data de
emissão, número da nota fiscal).
Normas técnicas de referência:
Os utensílios devem atender as
normas técnicas de referência,
relativas a fabricação de
utensílios de inox, em vigência
na data do edital. Garantia: Doze
meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da
1 nota fiscal. Dimensões:

30 UND

YANGZI

12,99

389,7

27 UND

YANGZI

22,7

612,9
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comprimento: 30cm; espessura:
2,5mm; diâmetro: 8cm.

33

1

34

1

Escorredor de aluminio (massa)
9,5L - Em alumínio polido, tipo
tacho; reforçado, com base com
anel de apoio e asas/alças de
alumínio, furado com furo grosso
na base e laterais para escorrer a
água, espessura de 2mm
(tolerância entre 5 e 10%).
Normas técnicas de referência:os
produtos devem atender as
normas técnicas de referência
relativas afabricação de
utensílios em alumínio, em vigor
na data do edital. Garantia:doze
meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a
contar da datada expedição da
nota fiscal. Dimensões: nº35
1 (9,5L); diâmetro 35 cm.
Escorredor de louças de pia Escorredor duplo em aço inox
para 120 pratos. Design
moderno, prático e durável.
Desmontável, com encaixes
práticos para maior facilidade
para montar. Dimensões do
produto montado(cm): Altura:
1 43,0cm; Largura: 29,0cm e

20 UND

ABC

19

380

20 UND

STAMPIN
OX

15

300
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Comprimento:30,5cm

35

1

36

1

Escorredor de pratos
profissional, em inox, com
capacidade para no mínimo 60
pratos, 3 andares. Dimensões
aproximadas: Altura: 65,0cm;
Largura: 28,0cm e Comprimento:
1 51,0cm. Garantia de 06 meses.
Estrado plástico multiuso Estrado modular em
polipropileno ou polietileno de
alta densidade, cor branca,
material não reciclado, leve e
resistente. Fácil higienização e
resistente a produtos químicos.
Resistência contra deformações,
impactos e quedas. Com
acabamento perfeito, isentas de
cantos vivos ou rebarbas em suas
arestas ou quaisquer outros
defeitos prejudiciais à sua
utilização. Ser passível de ser
reciclada mecanicamente ao fim
de sua vida útil. Doze meses (1
ano), no mínimo, de garantia
contra vícios ou defeitos de
fabricação. Dimensões: altura: 50
1 x largura:50 x espessura: 5cm.

37

1

Frigideira com cabo baquelite 45
1 cm, fundada em alumínio polido.

15 UND

STAMPIN
OX

250

3750

20 UND

DELLAPL
AST

76,5

1530

30 UND

BRINOX

40

1200
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1

40

1

41

1

Faca para corte de pães (fio
serrilhado) - Lâmina e cabo em
aço inox monobloco ou Lâmina
em aço inox e cabo anatômicode
polipropileno com antibacteriano
que inibe o crescimento de
bactérias efungos.Certificada
pelo NSF (National Sanitation
Foundation)
organizaçãointernacionalmente
reconhecida em monitoração de
segurança de alimentos e práticas
de higiene em empresas de
alimentos e restaurantes.O
material deve vir acompanhado
de “Manual de Instruções”, em
português,contendo: Orientações
para uso e limpeza;
procedimentos para acionamento
da garantia;Certificado de
garantia preenchido (data de
emissão, número da nota fiscal).
Normas técnicas de referência:
Os utensílios devem atender as
normas técnicas de referência,
relativas a fabricação de
utensílios de inox, em vigência
na data do edital. Garantia: Doze
meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da
nota fiscal. Dimensões: lâmina
(polegadas): 8”; espessura:
1 2,5mm; comp.: 33cm
Garfo grande (mexer alimentos) Garfo alumínio linha hotel 3
1 dentes cabo baquelite 48cm.
Garrafa térmicas para leite Garrafa térmica multiuso, corpo
termoplástico de parede dupla,
isolado termicamente com
espuma de poliuretano; material
externo de polietileno, grande
resistência ao uso, impactos e
quedas; com copo para beber,
bocal removível, alça integrada
de grande resistência. Material
atóxico e reciclável. Capacidade:
1 5 litros; cor: amarela ou preta.

28 UND

YANGZI

18

504

28 UND

ARAMFA
CTOR

22

616

30 UND

ANTARES

78

2340
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1

1

43

1

1

44

1

1

45

1

1

Garrafa térmicas para suco Garrafa térmica multiuso, corpo
termoplástico de parede dupla,
isolado termicamente com
espuma de poliuretano; material
externo de polietileno, grande
resistência ao uso, impactos e
quedas; com copo para beber,
bocal removível, alça integrada
de grande resistência. Material
atóxico e reciclável. Capacidade:
5 litros; cor: vermelha.
Jarra de plástico com tampa Jarra plástica transparente
graduada com tampa e com bico,
material atóxico em
polipropileno, possui régua com
medidas embutidas no corpo do
produto de ½ a 3,5 litros com
indicações a cada 1000 ml.
Jogo de xicaras para café com
pires - Jogo de xícaras com pires
para chá 12 Pçs. Informações
Técnicas: Quantidade de peças
total do conjunto: 12 Uso da
xícara: café. Contém: 6 Pires e 6
xícaras. Material: Vidro
Lixeira plástica com tampa
acionada por pedal - Fabricadas
em polipropileno ou polietileno;
com pedal e estrutura para
abertura/fechamento da tampa;
fabricadas em aço, com
tratamento anti corrosão ou com
pintura eletrostática; cores
variadas. Normas técnicas de
referência: Os produtos devem
atender as normas técnicas de
referência relativas a fabricação
de recipientes plásticos e demais
materiais utilizados, em vigor na
data do edital. Garantia: Doze
meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da
nota fiscal. Capacidade:
50L.DIMENSÕES Externas:
72,0 x 45,0 x 39,5 cm (alt. x larg.
x comp.)

30 UND

ANTARES

82

2460

40 UND

TRITEC

11

440

30 UND

NADIR
FIGUEIRE
DO

65

1950

30 UND

TRITEC

88

2640
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1

48

1

49

1

Panela de pressão 12 L - Panela
de pressão, fabricada em
alumínio 100% puro, polido;
com fechamento externo;alças ou
com alça e cabo laterais,
anatômicos, atóxicos e
antitérmicos. Presença de válvula
de escape de segurança: válvulas
e sistema de segurança: válvula
de trabalho (alívio de pressão),
com ferramenta para limpeza;
válvula de segurança repetitiva,
em silicone (que não resseca);
válvula de travamento que não
permita abertura da panela caso
haja pressão localizada no cabo
da tampa; com pino de
alívio.Doze meses (1 ano), no
mínimo, de garantia contra vícios
1 ou defeitos de fabricação
Panela de pressão 20L - Panela
de pressão, fabricada em
alumínio 100% puro, polido;
com fechamento externo;alças ou
com alça e cabo laterais,
anatômicos, atóxicos e
antitérmicos. Presença de válvula
de escape de segurança: válvulas
e sistema de segurança: válvula
de trabalho (alívio de pressão),
com ferramenta para limpeza;
válvula de segurança repetitiva,
em silicone (que não resseca);
válvula de travamento que não
permita abertura da panela caso
haja pressão localizada no cabo
da tampa; com pino de
alívio.Doze meses (1 ano), no
mínimo, de garantia contra vícios
1 ou defeitos de fabricação
Peneira 12 cm - Peneira plástica
em malha fina (poliéster), cabo
resistente, com gancho para
apoio, com medida de
aproximadamente 12 cm
1 diâmetro.

10 UND

NIGRO

10 UND

PANELUX

45 UND

SBRISSA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: U/GC3G9LFBCGGLMTQWO7OW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

190

1900

52

520

4
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1

51

1

Pote para mantimentos de
plástico com tampa (para café,
acuçar, sal,leite, temperos) - jogo
de mantimento branco
transparente. Com 5 pçs.
Capacidade para 1k, 2ks, 3ks,
1 4ks, 5ks.Material plástico. .
Ralador - Em aço inox de 4
faces, com coletor, com
alça/cabo em banquelite.
Medindoaproximadamente (a x l
1 x c) 23 x 10,5 x 11 cm.

1

Vasilha plástica com tampa.
Capacidade 3,5 litros. Dimensões
1 aproximadas 21 x 14 x 11 cm.

55

60 CONJ

SANREM
O

35

2100

30 UND

YANGZI

25

750

23,2
V.TOT
AL

5800

250 UND

DELLAPL
AST

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 39.866,00 (trinta e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais)

EMPRESA: THIEGO CARNEIRO CEDRAZ DE OLIVEIRA
CNPJ: 29.846.337/0001-04
ENDEREÇO: Rua Itapicuru, 198, centro, Queimadas-Bahia, CEP 48860-000.

Queimadas, 15 de fevereiro de 2022.
______________________________________
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA
______________________________________
FORNECEDOR
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2022

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 005/2022, celebrada em 15/02/2022, com o
termino previsto para 12(doze) meses, entre o Município de QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA e a Empresa P
M DOS SANTOS, cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face da realização do Pregão Eletrônico
nº 004/2022.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.

ITEM

2

3

12

DESCRIÇÃO

QUANT. UNIDADE

Assadeira em aluminio nº3 - Fabricado em
alumínio polido, design retangular. Para uso
em fornos a gás e elétrico. Com acabamento
perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas
em suas arestas, sem emendas aparentes, ou
quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua
utilização. Atender as normas técnicas de
referência: os produtos devem atender as
normas técnicas de referência relativas à
fabricação de utensílios em alumínio, em
vigor na data do edital.Garantia: doze meses
de garantia contra vícios ou defeitos de
fabricação, a contar da data da expedição da
nota fiscal. Dimensões: nº3 (pequena):
comprimento:38cm; largura: 26cm; altura:
5cm e espessura: 3 mm.
Assadeira em aluminio nº5 - Fabricado em
alumínio polido, design retangular. Para uso
em fornos a gás e elétrico. Com acabamento
perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas
em suas arestas, sem emendas aparentes, ou
quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua
utilização. Atender as normas técnicas de
referência: os produtos devem atender as
normas técnicas de referência relativas à
fabricação de utensílios em alumínio, em
vigor na data do edital.Garantia: doze meses
de garantia contra vícios ou defeitos de
fabricação, a contar da data da expedição da
nota fiscal. Dimensões: nº5 (média):
comprimento: 45cm; largura: 32cm; altura:
6cm e espessura: 3 mm.
Caçarola de aluminio com tampa e alça 17L

MARCA

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

10

UND

PANELUX

R$ 31,87

R$

318,70

30

UND

PANELUX

R$ 43,97

R$

1.319,10

20

UND

ALUMINIO

R$ 47,98

R$

959,60
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15

23

25

26

31

32

- Em alumínio polido industrial, linha hotel,
com tampa e pegador de tampa no mesmo
material, com alças bilaterais em alumínio
polido, espessura de, no mínimo, 3mm;
Normas técnicas de referência: os produtos
devem atender as normas técnicas de
referência relativas a fabricação de utensílios
em alumínio, em vigor na data do edital.
Garantia: doze meses de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação, a contar da
data da expedição da nota fiscal.
Caixa plástica com tampa 30L - Fabricação
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico
para alimentos; incolor; empilhável; com
tampa hermética do mesmo material.
Normas técnicas de referência: Os produtos
devem atender as normas técnicas de
referência relativas a fabricação de materiais
plásticos para contato com alimentos, em
vigor na data do edital. Garantia: Seis meses
de garantia contra vícios ou defeitos de
fabricação, a contar da data da expedição da
nota fiscal. Capacidade: 30L
Colher grande (servir e mexer alimentos) Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou
430.Lâminas e cabos monobloco, ou seja,
em uma única peça, sem emendas.O material
deve vir acompanhado de “Manual de
Colher para caldeirão côncava 160°.
Dimensões
Cuscuzeiras - em alumínio polido, linha
industrial. Corpo inteiriço, com base e
tampa, alças laterais em alumínio. Com
acabamento perfeito, isento de cantos vivos
ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer
outros defeitos prejudiciais à sua utilização.
Espessura mínima: 3 milímetros.: Os
utensílios devem atender as normas técnicas
de referência, relativas a fabricação de
utensílios de inox, em vigência na data do
edital. Garantia: Doze meses de garantia
contra vícios ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da nota fiscal.
Escorredor para arroz e legumes em geral
em alumínio. Diâmetro 30 cm. Altura
aproximada 12 cm.
Escorredor de aluminio (massa) 14,5L - Em
alumínio polido, tipo tacho; reforçado, com
base com anel de apoio e asas/alças de
alumínio, furado com furo grosso na base e

FORTALEZA

28

UND

PARAMOUNT

R$ 41,98

R$

1.175,44

35

UND

SPERO

R$ 17,98

R$

629,30

30

UND

PRONYL

R$ 64,00

R$

1.920,00

15

UND

PANELUX

R$ 97,99

R$

1.469,85

35

UND

HERCULES

R$ 37,87

R$

1.325,45

35

UND

HERCULES

R$ 25,53

R$

893,55
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46

53

54

laterais para escorrer a água, espessura de
2mm (tolerância entre 5 e 10%). Normas
técnicas de referência:os produtos devem
atender as normas técnicas de referência
relativas afabricação de utensílios em
alumínio, em vigor na data do edital.
Garantia:doze meses de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação, a contar da
datada expedição da nota fiscal. Dimensões:
nº45 (14,5L): 46,0 cm de diâmetro na parte
superior; 22,5 cm de diâmetro na parte
inferior; 19,0 cm de altura.
Panela de pressão 4,5L - Panela de pressão,
fabricada em alumínio 100% puro, polido;
com fechamento externo;alças ou com alça e
cabo laterais, anatômicos, atóxicos e
antitérmicos. Presença de válvula de escape
de segurança; asa de banquelite resistentes
15
UND
FORTALEZA
R$ 74,99
ao calor; pino de alívio; sistema de
segurança lateral da tampa; válvula de
segurança repetitiva de segurança e válvula
reguladora de pressão.Doze meses (1 ano),
no mínimo, de garantia contra vícios ou
defeitos de fabricação
Vasilha plástica com tampa. Capacidade 11
litros. Dimensões aproximadas 39,2 x 28,4 x
250
UND
PARAMOUNT
R$ 37,98
13,6 cm.
Vasilha plástica com tampa. Capacidade 6,5
litros. Dimensões aproximadas 34 x 23 x
250
UND
PARAMOUNT
R$ 21,99
11,5 cm
VALOR TOTAL R$ (Vinte e seis mil, cento e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos)

EMPRESA: P M DOS SANTOS
CNPJ: 38.145.722/0001-07
ENDEREÇO: Rua Luiz Gomes Buraqueira 367, centro Cansanção-Bahia CEP 48840-000.

Queimadas, 15 de fevereiro de 2022.
______________________________________
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA
______________________________________
FORNECEDOR
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/2022
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 006/2022, celebrada em 15/02/2022, com o
termino previsto para 12(doze) meses, entre o Município de QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA e a Empresa
ZENILDE MATOS DA SILVA, cujos preços estão a seguir registrados por ITEM, em face da realização do
Pregão Eletrônico nº 004/2022.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.
ITE

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

M
01

Abridor de latas - Abridor de latas manual,

50

UND

YANGZI

5,76

288,00

20

UND

PLAST

9,99

199,80

10

UND

PLAST

14,99

149,90

estrutura reforçada, em inox. Dimensão: 4,7 x
14,4 x 2,5cm
05

Bacia plástica - Fabricado em polipropileno,
design redondo com finalidade de armazenar
ou higienizar utensílios. Normas técnicas de
referência: Os produtos devem atender as
normas técnicas de referência relativas a
fabricação de materiais plásticos para contato
com alimentos, em vigor na data do edital.
Garantia: Seis meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a contar da data da
expedição da nota fiscal. Capacidade: 12L

06

Bacia plástica - Fabricado em polipropileno,
design redondo com finalidade de armazenar
ou higienizar utensílios. Normas técnicas de
referência: Os produtos devem atender as
normas técnicas de referência relativas a
fabricação de materiais plásticos para contato
com alimentos, em vigor na data do edital.
Garantia: Seis meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a contar da data da
expedição da nota fiscal. Capacidade: 17L.
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Bacia plástica - Fabricado em polipropileno,

30

UND

PLAST

19,99

599,70

100

UND

PLAST

32,98

3.298,00

28

UND

PLAST

54,99

1.539,72

28

UND

PLAST

24,99

699,72

design redondo com finalidade de armazenar
ou higienizar utensílios. Normas técnicas de
referência: Os produtos devem atender as
normas técnicas de referência relativas a
fabricação de materiais plásticos para contato
com alimentos, em vigor na data do edital.
Garantia: Seis meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a contar da data da
expedição da nota fiscal. Capacidade:34L.
(resistente).
09

Balde – Balde plástico reforçado com alça.
Capacidade de 16 litros. Dimensões
aproximadas 30x 37 x 37 cm

14

Caixa plástica com tampa 18L - Fabricação
em polipropileno, BMC ou SMC; atóxico
para alimentos; incolor; empilhável; com
tampa hermética do mesmo material. Normas
técnicas de referência: Os produtos devem
atender as normas técnicas de referência
relativas a fabricação de materiais plásticos
para contato com alimentos, em vigor na data
do edital. Garantia: Seis meses de garantia
contra vícios ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da nota fiscal.
Capacidade: 18L

16

Caixa plástica com tampa 6,5L Recipiente em polipropileno; natural
(atóxico) formatoquadrado; medindo
28,5x15,4x21,4cm (comp. x alt. x larg.);com
capacidade de 6,5 litros; sem divisão;
tampapolipropileno natural (atóxico); tipo do
fechamento datampa hermético
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17

Caixa plástica vazada agrícola - Caixa
plástica branca vazada, utilizada para
agricultura, frigorífico, laticínios, ceasas,
padarias, transporte de alimentos, estoque e
transporte de produtos, dimensões externas
aproximadas de 40cm de comprimento x
30cm de largura x 15 cm de altura

10

UND

18

Caldeirão de alumínio com tampa e alça

10

UND

08

UND

PLAST

FORTALEZA

37,99

379,90

153

1.530,00

125,97

1.007,76

8,3L - Em alumínio polido industrial, linha
hotel, com tampa e pegador de tampa no
mesmo
material, com alças bilaterais em alumínio
polido, espessura de, no mínimo, 3mm;
Normas técnicas de referência:os produtos
devem atender as normas técnicas de
referência relativas afabricação de utensílios
em alumínio, em vigor na data do edital.
Garantia:doze meses de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação, a contar da datada
expedição da nota fiscal. Capacidade: 20L
27

Cuscuzeiras nº 16 - em alumínio polido,

FORTALEZA

linha industrial. Corpo inteiriço, com base e
tampa, alças laterais em alumínio. Com
acabamento perfeito, isento de cantos vivos
ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer
outros defeitos prejudiciais à sua utilização.
Espessura mínima: 3 milímetros.: Os
utensílios devem atender as normas técnicas
de referência, relativas a fabricação de
utensílios de inox, em vigência na data do
edital. Garantia: Doze meses de garantia
contra vícios ou defeitos de fabricação, a
contar da data da expedição da nota fiscal.
Capacidade de 750 ml. Dimensão:
Comprimento:30 x largura:42 x altura:33
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centímetros
28

Descascador de legumes manual –

45

UND

YAZI

18,56

835,20

27

UND

FORTALEZA

22,76

614,52

28

UND

UNIV

23,96

670,88

Descascador de legumes dimensões 16,5(p) x
3,8(l) x 1(a)cm,na cor branca e cabo de
plástico.Lamina em inox
29

Escumadeira (mexer alimentos) - Feito em
aço inox AISI 304 ou 430, reforçada, com
cabo roliço depolipropileno (arredondado). O
material deve vir acompanhado de “Manual
de Instruções”, em português, contendo:
Orientações para uso e limpeza;
procedimentos para acionamento da garantia;
certificado de garantia preenchido (data de
emissão, número da nota fiscal). Normas
técnicas de referência: Os utensílios devem
atender as normas técnicas de referência,
relativas a fabricação de utensílios de inox,
em vigência na data do edital. Garantia: Doze
meses de garantia contra vícios ou defeitos de
fabricação, a contar da data da expedição da
nota fiscal. Dimensões: comprimento: 50cm;
espessura: 2,5mm; diâmetro: 8cm

38

Faca para cortes de carne (Fio liso) Lâmina e cabo em aço inox monobloco ou
lâmina em aço inox e cabo anatômicode
polipropileno com antibacteriano que inibe o
crescimento de bactérias efungos. Certificada
pelo NSF (National Sanitation Foundation)
organização internacionalmente reconhecida
em monitoração de segurança de alimentos
epráticas de higiene em empresas de
alimentos e restaurantes.O material deve vir
acompanhado de “Manual de Instruções”, em
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português,contendo: Orientações para uso e
limpeza; procedimentos para acionamento da
garantia;Certificado de garantia preenchido
(data de emissão, número da nota fiscal).
52

Tábua de corte de polipropileno -

50

UND

MEGA

22,99

1.149,50

Construídas em polipropileno; atóxica com
aditivo antibactericida; antiderrapante; bordas
arredondadas; cores variadas, conforme o
pedido, atendendo ao tipo de uso; fácil
higienização e resistente a produtos químicos.
Normas técnicas de referência: Os produtos
devem atender às especificações técnicas e
normas relativas afabricação de utensílios
plásticos para contato com alimentos, em
vigor na data do edital.
Garantia:Doze meses de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação, a contar da
datada expedição da nota fiscal. Dimensões:
comprimento: 50cm; largura: 30cm;
espessura: 1,5cm
V. TOTAL

12.962,60

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 12.962,60 (doze mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
EMPRESA: ZENILDE MATOS DA SILVA TOS
CNPJ: 02.299.863/0001-37
ENDEREÇO: Av. Nonato Marques , 12, Centro, Queimadas – Bahia, CEP 48860-000.

Queimadas, 15 de fevereiro de 2022.
______________________________________
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA
______________________________________
FORNECEDOR
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