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Atas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010PESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu –
Bahia - CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado
pelo Prefeito Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretario de Educação e Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS
SANTOS, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 010PESRP/2022, Processo Administrativo nº 085/2022,
RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS Contratação da aquisição parcelada de gêneros alimentícios
para atender aos alunos da rede pública de ensino do Município de Camamu (BA), durante o período
de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa
CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMU, inscrita no CNPJ nº. 06.322.666/0001-42,
estabelecida na Rua Ladeira do Conselho,23 Centro – Camamu - BA, CEP – 45.445-000 neste ato
representado pelo Sr. Clodoaldo Souza Bomfim, inscrito no CPF n.º 930.755.535-49, classificada em
primeiro lugar para o item abaixo discriminado, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico nº010PESRP/2022:
ITENS

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

07

BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER.
Embalagem dupla contendo 400 g, caixa com
20pct, valor energetico 134 kcal, carboidrato
20g, proteina 3,2g, para porção de 30g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
número do lote, CNPJ do fabricante, peso liquido
e de acordo com as Normas e Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de entrega.

CX

5.000

89,80

16

FERMENTO BIOLOGICO SECO, EM PÓ, para
pães e massas. Embalagem, contendo 10g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Prazo de validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega.

UND

300

1,33

R$ 399,00

DONA
BENTA

24

MINGAU
de
chocolate
com
leite.
INGREDIENTES: açúcar, amido de milho,
maltodextrina, leite em pó, soro de leite em pó,
chocolate em pó enriquecido com ferro e ácido
fólico, amido de milho modificado, gordura de
palma, sal, coco ralado, aromatizantes e corantes
artificiais. EMBALAGEM: saco de polietileno
leitoso contendo 01 (um) quilo do produto.

KG

1.000

R$ 28,66

R$ 28.660,00

MAISENA

28

ÓLEO DE SOJA, comestível, tipo 1, enriquecido
com vitamina E, embalado em garrafa PET
contendo 900 ml. Com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso líquido.

UND

5.500

9,07

R$ 49.885,00

SOYA

R$ 449.000,00 SUPRADELY
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ADOÇANTE,
DIETETICO
LIQUIDO,
embalagem com 100 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS. Na entrega, somente será aceito o
produto que tenha data de validade de, no
mínimo, 12 meses.

UND

32

GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS.
Embalagem com 75g. Composto por minerais:
Ferro e Zinco. Sem corante artificiais, gordura ou
colesterol. Com data fabricação, validade de 12
meses e número do lote, prazo de validade e peso
liquido.

UND

200

33

ACHOCOLATADO EM PÓ SEM AÇÚCAR,
produto obtido do cacau em pó, instantâneo,
podendo conter soro de leite e/ou leite em pó
desnatado; isento de açúcares, podendo conter
estabilizante lecitina de soja e aroma natural de
baunilha; embalagem de mínimo 200 gramas. De
acordo com a resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para AlimentosCNNPA. Na entrega, somente será aceito o
produto que tenha data de validade de, no mínimo,
06 meses.

UND

35

CANELA, EM CASCA, para uso em mingaus e
mugunzá. Ausência de sujidades e mofo.
Embalagem, contendo no mínimo 100 g, com data
de fabricação, identificação do produto e marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para AlimentosCNNPA.

30

150

2,52

R$ 378,00

MARATA

3,90

R$ 780,00

DR.OETKER

200

R$ 19,20

R$ 3.840,00

NESTLÉ

UND

200

9,50

R$ 1.900,00

RICO

37

EXTRATO,
DE
TOMATE,
TIPO
TRADICIONAL, concentrado. Isenta de parasitas,
mofo, odores estranhos. Embalagem com 24
Unidades de 260g, com dados de identificação do
produto, número do lote, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Prazo
de validade mínima 06 meses a partir da data de
entrega. Prazo de validade mínima 06 meses a
partir da data de entrega. NÃO SERÁ ACEITO
EMBALAGEM SACHÊ.

CX

6.000

49,83

R$ 298.980,00

OLÉ

38

CANELA, EM PÓ, para uso em mingaus e
mugunzá. Ausência de sujidades e mofo.
Embalagem, contendo no mínimo 100 g, com data
de fabricação, identificação do produto e marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para AlimentosCNNPA.

UND

500

3,58

R$ 1.790,00

RICO
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39

FOLHA DE LOURO, em Folhas Secas,
embalagem contendo 4g ou 5g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, número do lote, prazo de validade,
peso liquido. Ausência de sujidades e mofos.
validade mínima de 06 meses a contar da data de
entrega.

PCT

500

1,79

R$ 895,00

RICO

40

OREGANO,
em
folhas
desidratadas,
acondicionado em embalagem com no mínimo
10g, isenta de sujidades, mofo. Validade do
produto não deverá ser inferior a 12 meses, contata
a partir da data da entrega. O produto deverá estar
em conformidade com as normas e/ou legislação
vigente do Ministério de Agricultura. Rotulagem
contendo, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, número do lote, CNPJ do fabricante,
peso liquido.

UND

300

1,66

R$ 498,00

RICO

41

SAL, refinado, iodado, para consumo com
granulação uniforme e com cristais brancos, isenta
de sujidades e mofo. Embalagem contendo 1 kg,
com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS ou registro no Ministério da
Agricultura.

KG

2.000

0,95

R$ 1.900,00

FAIZÃO

42

VINAGRE de ÁLCOOL, tipo macio. Embalagem
com 750 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

UND

3.000

2,40

R$ 7.200,00

PADIM

43

VINAGRE de MAÇÃ, tipo macio. Embalagem com
750ml, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e de acordo
com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

UND

1.500

3,93

R$ 5.895,00
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44

CARNE BOVINA MOÍDA, embalagem de 01 (kg).
Bovina congelada, dianteira, paleta, músculo, acém
desossado congelada, moída, contendo no máximo
07% (sete) de gordura, ser isenta de cartilagens e
ossos. Manipulada em condições higiênicas e
provenientes de animais em boas condições de
saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Aspecto,
cheiro e sabor próprios, cor própria. Embalagem:
saco de polietileno atóxico. As embalagens devem
estar íntegras (lacradas). PRODUTO EMBALADO
À VÁCUO, acondicionado em caixas lacradas e a
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de
validade, Quantidade (Peso-Kg), deve ser
apresentada em cada embalagem secundaria e em
cada embalagem primaria, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e
carimbo de inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo
com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de
22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal/Vigilância Sanitária n°5504/99. Prazo de
validade mínima 12 meses a partir da data de
entrega.

KG

15.000

19,93

R$ 298.950,00 FRIBARREIRAS

45

ATUM, aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem de 170g, valor
enrgético de 82 kcal e 9g de proteína, contendo
prazo de validade, marca do fabricante e número do
registro no Ministério da Agricultura e carimbo de
inspeção do SIM ou SIE OU SIF. validade mínica
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

UND

4.000

7,25

R$ 29.000,00

PESCADOR

48

CARNE BOVINA, congelado, MÚSCULO, sem
gordura. Cor característico do produto. Embalagem
de 1kg em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, com embalagem secundaria de
papelão, ausência de sujidades, parasitas, lavas,
contendo identificação do produto, frigorífico de
origem, marca do fabricante, data de embalagem,
prazo de validade, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de
inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.
304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de

KG

9.000

28,77

R$ 258.930,00

JBS
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OVO, tipo extra classe A, branco. Com casca
íntegras, intacta, isenta de umidade externa
anormal, mofo ou cheiro desagradável, sem
manchas, rachaduras ou defeitos. Embalagem
contendo 30 unidades, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, com data de
validade recente, aviário de origem e com registro
no SIM, SIF ou CISPOA.

PCT

7.000

15,14

R$ 105.980,00

NATURAVES

51

PEIXE CONGELADO, FILÉ-Embalagem: deve
estar intacta, com capacidade de 1kg. Isenta de
sujidades, parasitas e lavas. Prazo de validade
mínima 12 meses a partir da data de entrega.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada em
cada embalagem secundaria e em cada embalagem
primaria.

KG

6.000

24,15

R$ 144.900,00

JBS

55

CREME DE LEITE, apresentação, aspecto, cheiro,
sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar
isentos de ranço e de outras características
indesejáveis, embalagem de 200g. Embalagem
contendo data de fabricação, lote, prazo de
validade, identificação do produto e marca o
fabricante. Prazo de validade mínima 06 meses a
partir da data de entrega.

UND.

600

3,19

R$ 1.914,00

BETANIA

56

IOGURTE, o produto não deverá apresentar sinais
de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não
característico do produto. Descrição Iogurte
natural, sabores variados, ricos em nutriente.
Embalagem de 1 LITRO, com indicação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e
data de validade de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto deverá ser registrado no
Ministério da Agricultura e ou Saúde. Prazo de
validade mínima 12 meses a partir da data de
entrega.

UND

20.000

6,74

R$ 134.800,00

JAMANE

57

LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, Obtido
pela desidratação, adicionada de sacarose ou
glicose. Aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço e de
outras características indesejáveis. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, data de fabricação e validade,
procedência, informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto. Caso o produto seja
embalado em latas, limpas, isentas de ferrugem,
não amassada, não estufada, resistente, que garanta
a integridade do produto ou embalagem em caixa.
Atender as exigências do Ministério da
Agricultura e DIPOA, conforme portaria 369 de
04/09/1997 e do Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal. Deverá apresentar validade mínima de 06
meses a contar da data de entrega.

UND

500

4,42

R$ 2.210,00

BETANIA
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Embalagem com 395g.

59

LEITE LIQUIDO DESNATADO tetra pack, com
embalagem de 1Lt, contendo prazo de validade,
marca do fabricante e número do registro no
Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção
do SIM ou SIE ou SIF validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.

UND

500

5,14

R$ 2.570,00

BETANIA

60

LEITE LIQUIDO INTEGRAL tetra pack, com
embalagem de 1Lt, contendo prazo de validade,
marca do fabricante e número do registro no
Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção
do SIM ou SIE ou SIF validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.

L

15.000

5,93

R$ 88.950,00

BETANIA

62

POLPA DE FRUTA NATURAL, diversos
sabores, acondicionada em embalagem de 1KG de
polipropileno transparente, sem conservantes,
devendo apresentar na embalagem a composição
básica, as informações nutricionais, data de
fabricação, lote, prazo de validade de acordo com
a resolução 12/78 da CNNP. O produto deverá ter
registro no ministério da Agricultura e/ou
Ministério da saúde. Prazo de validade mínima 12
meses a partir da data de entrega.

KG

20.000

8,40

R$ 168.000,00

SANTA ROSA

63

MAÇÃ NACIONAL, de 1a qualidade, produto
procedente de planta sadia, destinado ao consumo
devendo se apresentar fresca, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não estarem danificadas por quaisquer
lesões de origem física ou mecânica ou por insetos
e doenças que afetem suas características. Não
conter substância terrosa sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, estarem isentos de umidade
externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Acondicionada em
caixas próprias individualmente embalados. Com
indicação de peso.

KG

20.000

6,70

R$ 134.000,00
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MELÃO, deia qualidade,fruto redondo ou oval,
casca firme e sem estrias, destinado ao consumo
devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. Não estarem danificadas por quaisquer
lesões de origem mecânica ou provocadas por
insetos ou doenças, não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, estarem isentos de umidade
externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às
características microbiológicas, as frutas deverão
obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA.Acondicionadaem caixas próprias. Com

KG

20.000

3,10

R$ 62.000,00

INNATUR
A

66

ALHO,de 1a qualidade, sem réstia.Não serão
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e dentes
chochos ou brotados.Podridões ou alterações que
os tornem impróprios para consumo. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da saúde.Acondicionada em caixas
próprias. Com indicação de peso.

KG

4.000

22,00

R$ 88.000,00

NOBRE

67

TOMATE de ia qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação
de peso.

KG

10.000

4,40

R$ 44.000,00

INNATUR
A

68

ABÓBORA, de ia qualidade, in natura, com casca,
integra e firme, isenta de sujidades, umidade,
insetos, parasitas, larvasou corpos estranhos, com
grau de evolução completo de tamanho. Sem
danos causados por lesão física ou mecânica.
Acondicionada em caixas próprias. Transportados
de forma adequada para o consumo.

KG

700

3,53

R$ 2.471,00

INNATUR
A

70

BATATA,do reino, INGLESA, de1a qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.Acondicionada em caixas próprias. Com
indicação de peso.

KG

7.000

4,98

R$ 34.860,00

INNATUR
A
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BETERRABA,de 1a qualidade, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias.Com indicação
de peso.

KG

3.000

3,80

R$ 11.400,00

INNATUR
A

72

CEBOLA BRANCA,de 1a qualidade,apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias.Com indicação
de peso.

KG

10.000

4,30

R$ 43.000,00

INNATUR
A

73

CENOURA, de ia qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação
de peso.

KG

7.000

4,85

R$ 33.950,00

INNATUR
A

74

CHUCHU, de ia qualidade, legumes de elevada
qualidade, suficientemente desenvolvidos. Deve
apresentar aroma, sabor, coloração e tamanho
uniforme e típico da variedade. Não são
permitidos nos legumes defeitos que alterem a sua
conformação e aparência. Os legumes próprios
para o consumo devem ser procedentes de vegetais
genuínos, estarem livres de enfermidades; não
danificados por qualquer lesão de origem
mecânica ou por insetos; não estarem sujos de
terra; não conterem corpos estranhos aderentes,
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor
estranhos.
Quanto
às
características
microbiológicas, os legumes deverão obedecer aos
padrões estabelecidos pela

KG

7.000

2,41

R$ 16.870,00

INNATUR
A

76

PEPINO, de ia qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação
de peso

KG

4.000

3,00

R$ 12.000,00

INNATUR
A

77

PIMENTÃO, de 1a qualidade, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação

KG

5.000

6,00

R$ 30.000,00

INNATUR
A
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de peso

78

REPOLHO,de 1a qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação
de peso.

KG

2.000

6,00

R$ 12.000,00

VALOR GLOBAL NO SOMATÓRIO DOS ITENS

INNATUR
A

R$ 2.612.755,00

DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E DOZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS.

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e executar o
serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de Camamu/BA, pelo preço
registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida,
comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do
Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
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Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.

Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia,
pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada
nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
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A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo
79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da
Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não
desobriga do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser
prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de
2022, sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica: 3390.30.00 Projeto/Atividade: / 2012 / 2015 e Fonte: 01 / 04 / 15.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários
de quaisquer Secretarias Municipais.
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CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMU
CNPJ Nº 06.322.666/0001-42
Endereço: Rua Ladeira do Conselho,23 Centro – Camamu - BA
Representante: Clodoaldo Souza Bomfim
RG nº 63.623.32 – SSP/BA
CPF/MF nº 930.755.535-49
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010APESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito
Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretario de Educação e Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 010PESRP/2022, Processo Administrativo nº 085/2022, RESOLVE REGISTRAR OS
PREÇOS Contratação da aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede
pública de ensino do Município de Camamu (BA), durante o período de validade da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa J FELIPE DE SOUZA EIRELLI, inscrita no CNPJ nº.
10.319.372/0001-39, estabelecida na Rua Doutor Joaquim Laranjeiras, 226 – Jardim Cruzeiro – Feira de
Santana – BA, CEP 40.024-312 neste ato representado pelo Sr.ªp Jaqueline Felipe de Souza Muritiba
inscrito no CPF n.º 016.944.245-45, classificada em primeiro lugar para o item abaixo discriminado,
observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico nº010PESRP/2022:
ITENS

01

08

DESCRIÇÃO
UND. QUANT.
AVEIA,
EM
FLOCOS,
100%
NATURAL,
sem
aditivos
ou
conservantes. Isento de mofo, livre de
parasitas
e
substâncias
nocivas.
Embalagem em CAIXA de, no mínimo
165g, com dados de identificação do
PACT
500
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade, de acordo com a
resolução vigente da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega.
BISCOITO,
TIPO
ROSQUINHA,
acondicionado em embalagem contendo
400g, caixa de 20pct, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de
fabricação, peso liquido, CNPJ do CAIXA 4.100
fabricante, número do lote, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de
entrega.

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

4,99

R$ 2.495,00

YORK

72,50

R$ 297.250,00 PETYAN
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09

13

18

19

CAFÉ, EM PÓ TORRADO e moído,
TRADICIONAL, Embalagem a vácuo de
com 24 Unidades de 250 gramas, de
primeira qualidade, com selo de pureza
da Associação Brasileira da Indústria do
Café – ABIC. O produto devera ter
registro no Ministério da Saúde e atender
CAIXA
a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde
e a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA. Embalagem
contendo data de fabricação, lote, prazo
de validade, identificação do produto e
marca o fabricante.
FARINHA DE MILHO flocada, flocos
grandes, amarela sem sal não
transgênico, sem sódio. Embalada em
saco plástico atóxico e selada. Isenta de
UND
mofos, bolores, fungos, larvas e livres de
sujidades, odores estranhos e substâncias
nocivas. Embalagem transparente de 500
gramas.
MACARRÃO PARAFUSO, Massa
alimentícia de farinha de trigo, com
ovos, Sem colesterol. Fabricados a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e larvas.
As massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. UND
Embalagem de polietileno, em pacote de
500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, número do
lote, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE.
Massa alimentícia de semolina de trigo,
com ovos, corantes naturais. Sem
colesterol. Fabricados a partir de
UND
matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não

720

R$ 127,26

R$ 91.627,20 LOSANGO

12.000

1,65

R$ 19.800,00

CUCO

24.000

3,18

R$ 76.320,00

MASSAS
BAHIA

24.000

3,05

73.200,00

PETYAN
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20

23

29

podendo estar fermentadas ou rançosas.
Embalagem de polietileno, em pacote de
500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, número do lote, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
MASSA, DE SOPA, massa alimentícia
de farinha de trigo, com ovos, Sem
colesterol. Fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não
UND
podendo estar fermentadas ou rançosas.
Embalagem de polietileno, em pacote de
500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
MILHO, em grão, seco, PARA PIPOCA.
Embalagem c/ 500g. Apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas UND
para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos, mofo e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de
cana-de-açúcar,
na
cor
branca.
Embalagem primaria de 1kg, contendo
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo
KG
de validade, de acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
A
DATA
DE
VALIDADE NÃO INFERIOR A 06
MESES.

24.000

3,30

79.200,00

PETYAN

700

2,89

2.023,00

TOZZO

40.000

3,75

150.000,00

ARCO
VERDE
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34

36

53

58

GOIABADA, produto de boa qualidade,
Embalagem: com 250g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, número do UND
lote, prazo de validade e peso liquido e
atender as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
MOLHO DE TOMATE, simples,
temperado e concentrado, de consistência
pastosa. Ausência de sujidades, parasitas,
lavas e mofo. Embalagem original de
fabrica em tetra pack, de 320g ou 340g,
UND
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
validade, peso liquido. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de
entrega. NÃO SERÁ ACEITO SACHÊ.
SARDINHA em lata (EXCETO BOCA
TORTA) aspecto próprio, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem de 125g
pelo liquido, drenado de 84g, valor
LT
energético de 142 kcal, 7,9 de proteína,
contendo prazo de validade, marca do
fabricante e número do registro no
Ministério da Agricultura e carimbo de
inspeção do SIM ou SIE ou SIF validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega.
LEITE DE COCO, Embalagem com de
500ml. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas UND
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS. Prazo de validade mínima
06 meses a partir da data de entrega

2.000

2,45

4.900,00

JULIETA

3.000

1,79

5.370,00

MARATA

6.000

4,35

26.100,00

SOMAG

22.000

2,30

50.600,00

DUBOM

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
R$ 878.885,20 (oitocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
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O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e executar o
serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de Camamu/BA, pelo preço
registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida,
comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou
não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.

Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
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Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze
dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;

Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OERFNZY5MEVBODZERUU5RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
20 - Ano XIV - Nº 1376

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga
do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de 2022,
sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica: 3390.30.00 - Projeto/Atividade: /
2012 / 2015 e Fonte: 01 / 04 / 15.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
J FELIPE DE SOUZA EIRELLI
CNPJ Nº 10.319.372/0001-39
Endereço: Rua Doutor Joaquim Laranjeiras, 226 – Jardim Cruzeiro – Feira de Santana – BA
Representante: Jaqueline Felipe de Souza Muritiba
RG nº 06.995.171-33 – SSP/BA
CPF/MF nº 016.944.245-45
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010BPESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito
Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretario de Educação e Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 010PESRP/2022, Processo Administrativo nº 085/2022, RESOLVE REGISTRAR OS
PREÇOS Contratação da aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede
pública de ensino do Município de Camamu (BA), durante o período de validade da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI,
inscrita no CNPJ nº. 08.009.131/0001-41, estabelecida na Rua G do Loteamento Jardim América – Stela
Dubois – Jaguaquara – BA, neste ato representado pela Sr.ª Maria Ivonete de Aragão Campos inscrito no
CPF n.º 213.260.705-25, classificada em primeiro lugar para o item abaixo discriminado, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico nº010PESRP/2022:

ITENS

02

06

DESCRIÇÃO
UND. QUANT. V. UNIT.
AMIDO DE MILHO, produto
amiláceo, deve ser fabricado a partir
das matérias primas sãs e limpas.
Não
podendo
estar
úmido,
fermentados
ou
rançoso.
Embalagem deverá ser em sacos
plásticos ou de papel impermeável
fechado, rotulagem, deve estar em
UND
5.000
R$ 2,65
pacote de 200g. Com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS. O produto a ser
entregue não poderá ter validade
inferior a 06 meses.
BISCOITO,
TIPO
MAIZENA,
embalagem dupla, contendo 400 g,
caixa com 20pct, com dados de
identificação do produto, marca do
CX
4.100
R$ 82,43
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, número do lote, CNPJ
do fabricante, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou

V. TOTAL

MARCA

R$ 13.250,00

APTI

R$ 337.96,00 SUPRADELY

Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OERFNZY5MEVBODZERUU5RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
22 - Ano XIV - Nº 1376

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de
entrega.

12

17

27

31

FARINHA
DE
MANDIOCA
TORRADA, grupo seca, tipo 1,
amarela, obtido da ligeira torração da
raladura das raízes da mandioca.
Embalagem de polietileno em pacote
de 1kg, com dados de identificação
do produto, número do lote, marca
do fabricante, prazo de validade.
Prazo de validade mínima 06 meses
a partir da data de entrega.
FUBÁ DE MILHO- obtido pela
moagem do grão de milho,
enriquecida com ferro e ácido fólico
produto de aspecto fino, amarelo,
livre de umidade. Embalagem
plástica de polietileno transparente
original de fábrica, em pacote de
500g, livre de parasitas, odores
estranhos, substâncias nocivas, prazo
de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação,
número do lote, prazo de validade e
peso líquido. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de
entrega.
MARGARINA, vegetal, com sal.
Embalagem: pote com 500 g, com
dados de identificação do produto,
identificação do fabricante, data de
fabricação, validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA-MS ou Ministério da
Agricultura.
ACHOCOLATADO,
em
pó,
instantâneo, tradicional, composto
por
cacau
em
pó,
açúcar,
maltodextrina, complexo vitamínico,
sal e lecitina de soja. Embalagem:
pacote de polietileno com pelo

KG

10.000

R$ 3,86

R$ 38.600,00

TIA LÚ

UND

10.000

R$ 1,81

R$ 18.100,00

CUCO

UND

4.000

R$ 7,93

R$ 31.720,00

CLAYBOM

PCT

20.000

R$ 2,69

R$ 53.800,00

PRONTU
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menos 200 gramas. Em caso de
produtos com embalagem (latas,
potes, etc.) não serão aceitos aquelas
que
estiverem
enferrujadas,
estufadas, amassadas, trincadas,
apresentarem
vazamentos
nas
tampas, formação de espumas, ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto. Deve conter o registro no
MS, data de fabricação com prazo de
validade e número de lote aparente,
constando no rótulo declaração ou
certificado do tipo do produto. De
acordo com a resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos-CNNPA.
Na entrega, somente será aceito o
produto que tenha data de validade
de, no mínimo, 06 meses.

50

PEITO DE FRANGO com pele e
com osso, congelado com adição de
água de no máximo 8%, aspecto, cor
e cheiro próprio, não amolecido nem
pegajoso, sem mancha esverdeada,
com ausência de sujidades, parasitas
e larvas; deverá ser registrado junto
ao IMA ou SIF, ser de qualidade,
limpo (sem excesso de gordura),
corte de acordo com os padrões
estabelecidos pelo diagrama sem
extensão, atingindo partes não
cotadas; apresentar após o desgelo
consistência firme e compacta, KG
coloração amarelo pardo, brilho e
odor suave, acondicionado em
embalagem plástica atóxica, disposta
em caixa de papelão reforçada e
internamente
impermeabilizada,
lacrada com cinta de nylon, contendo
em seu rótulo: espécie do produto,
data da embalagem, validade e peso,
sem tempero. Quantidade (Peso-Kg),
deve ser apresentada em cada
embalagem secundaria e em cada
embalagem primaria. Prazo de
validade mínima 12 meses a partir da

15.000

R$ 16,86 R$ 252.900,00
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52

54

data de entrega.
PROTEÍNA DE SOJA SABOR
FRANGO/CARNE: produzida a
partir
da
farinha
de
soja
desengordurada,
submetida
a
processos de extrusão, fricção,
pressão adequada e tratamento
térmico, texturizada. Embalagem CX
com 20 unidades de 400 g com dados
de identificação do produto, isenta de
sujidades e mofo, marca do
fabricante, prazo de fabricação e
validade, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
VÍSCERA, FÍGADO BOVINO,
congelado, entre as características
cor escura, com ausência de pontos
amarelado,
cortes
uniformes.
Ausência de pontos referentes a
parasitos, ausência de sujidades. Não
será aceito outras vísceras misturadas
a essa. PRODUTO EMBALADO Á
VÁCUO, de 1Kg transparente
impermeável,
com
embalagem
segundaria caixa de papelão,
contendo identificação do produto,
frigorífico de origem, marca do
fabricante, data de embalagem, prazo
de validade, número do registro no KG
Ministério
da
Agricultura
/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de
inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n. 304 de
22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser
apresentada em cada embalagem
secundaria e em cada embalagem
primaria. Prazo de validade mínima
12 meses a partir da data de entrega.

7.000

8000

R$ 72,71 R$ 508.970,00 SUPRESOY

16,87

134.960,00

Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000 CNPJ: 13.753.306/0001-60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OERFNZY5MEVBODZERUU5RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

FRIBOI

Quinta-feira
13 de Outubro de 2022
25 - Ano XIV - Nº 1376

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

79

FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1
novo, grupo beneficiado anão,
variedade carioquinha, teor máximo
de impureza de 2%, constituído de
grãos inteiros, sãos, isentos de
materiais terrosos, de parasitas,
mofo, odores estranhos, substâncias
nocivas sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, embalagem
primaria plástica atóxica de 1 Kg.
KG
Prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, número do lote, prazo de
validade e peso líquido. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega. NÃO SERÁ
ACEITO FEIJÃO DA MARCA
REAL.

20.000

R$ 6,45

R$ 129.000,00

SUPER
ESPECIAL

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
R$ 1.181.300,00 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS)

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e executar o
serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de Camamu/BA, pelo preço
registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida,
comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
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A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou
não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.

Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze
dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
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e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga
do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de 2022,
sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica: 3390.30.00 - Projeto/Atividade: /
2012 / 2015 e Fonte: 01 / 04 / 15.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI
CNPJ Nº 08.009.131/0001-41
Endereço: Rua G do Loteamento Jardim América – Stela Dubois – Jaguaquara – BA
Representante: Maria Ivonete de Aragão Campos
RG nº 02.137.638-13 – SSP/BA
CPF/MF nº 213.260.705-25
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010CPESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito
Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretario de Educação e Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 010PESRP/2022, Processo Administrativo nº 085/2022, RESOLVE REGISTRAR OS
PREÇOS Contratação da aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede
pública de ensino do Município de Camamu (BA), durante o período de validade da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa VVM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELLI,
inscrita no CNPJ nº. 10.675.412/0001-85, estabelecida na Avenida Ayrton Senna, 15 – Centro – São
Domingos/BA neste ato representado pela Sr. Roandreson Lima Santana, inscrito no CPF n.º 950.581.76572, classificada em primeiro lugar para o item abaixo discriminado, observadas as condições do Edital que
rege o Pregão Eletrônico nº010PESRP/2022:
PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA
ITENS

03

04

10

DESCRIÇÃO

UND.

ARROZ INTEGRAL, embalagem
primária de 1kg em polietileno,
contendo dados de identificação do KG
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade.
ARROZ
PARBOILIZADO,
embalagem primaria de 1kg em
polietileno, contendo dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, grãos inteiros, isento de
KG
sujidades, mofo e materiais estranhos,
peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto a ser
entregue não poderá ter validade
inferior a 06 meses.
CANJICA, CANJICA DE MILHO,
milho branco TIPO 1, contendo 80%
de grãos inteiros, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
PCT
materiais terrosas, mofo, parasitos e
de detritos animais ou vegetais com o
máximo de 15% de umidade.
Embalagem de 500g.

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

300

R$ 3,66

R$ 1.098

URBANO

35.000

R$ 3,66

R$ 128.100,00

POP

12.000

R$ 3,34

R$ 40.080,00

DULAR
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11

14

15

MISTURA A BASE DE AMIDO DE
MILHO PARA MINGAU, sabores
chocolate, morango e tradicional,
produto amiláceo, deve ser fabricado a
partir das matérias primas sãs, limpas,
isenta de sujidades e mofo.
Embalagem deverá ser em sacos
plásticos ou de papel impermeável PCT
fechado, rotulagem deve estar em
pacote de 500g. Embalagem contendo
data de fabricação, lote, prazo de
validade, identificação do produto e
marca o fabricante. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de
entrega.
FARINHA, DE TRIGO COM
FERMENTO, enriquecido com ferro e
ácido fólico, tradicional. Isenta de
sujidades e mofo. Embalagem plástica
de polietileno, transparente/atóxico ou
de papel original de fábrica, em pacote
de 01 Kg, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data KG
de fabricação, número do lote, prazo
de validade e peso líquido, de acordo
com as Normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
FARINHA, DE TRIGO SEM
FERMENTO, tradicional. Isenta e
sujidades e mofo. Embalagem plástica
de polietileno, transparente/atóxico ou
de papel original de fábrica, em pacote
de 1kg, com dados de identificação do
KG
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, número do lote, prazo de
validade e peso líquido. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

700

R$ 7,31

R$ 5.117,00

CREMOGEM
A

2.500

R$ 4,75

R$ 11.875,00

PRIMOR

1.500

R$ 4,08

R$ 6.120,00

NÚMERO
UM
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21

MILHO MUNGUNZÁ BRANCO, em
grão, seco. Embalagem c/ 500 g.
Apresentando grau de maturação tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de
sujidades, livre de umidade, parasitos, UND
mofo e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Com
dados de identificação do produto,
lote, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
liquido. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega.

7.200

R$ 3,90

R$ 28.080,00

DULAR

22

MILHO XEREM, Milho granulado
tipo canjiquinha, aspecto fino,
amarelo, livre de umidade. Sem
nenhum tipo de sujeira, mofo e
perfurações
na
embalagem.
Apresentar
na
embalagem
identificação do produto, marca do KG
fabricante, peso liquido, data de
fabricação, lote, e validade, e atender
as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. Deverá ser entregue
com no mínimo de 06 meses de
validade a partir da data de entrega.

750

R$ 2,93

R$ 2.197,50

DULAR

26

MARGARINA, vegetal, com sal.
Isenta de sujidades e mofo.
Embalagem: pote com 250g, com
dados de identificação do produto,
identificação do fabricante, data de UND
fabricação, validade e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA-MS ou Ministério da
Agricultura.

4.000

R$ 3,77

R$ 15.080,00

PRIMOR
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MELANCIA, de 1ª qualidade,
redonda, fresca, categoria extragraúda, com aspecto, cor e cheiro de
sabor próprio, com polpa firme e
intacta, sem defeitos graves (podridão,
danos profundos, frutos passados) sem KG
manchas ou deformação com grau de
maturação adequado isenta de
substancia terrosa, sujidades ou corpos
estranhos. Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.

20.000

R$ 3,27

R$ 65.400,00 IN MATURA

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
R$ 203.147,50 (duzentos e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e executar o
serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de Camamu/BA, pelo preço
registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida,
comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou
não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
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Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.

Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze
dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
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Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga
do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de 2022,
sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica: 3390.30.00 - Projeto/Atividade: /
2012 / 2015 e Fonte: 01 / 04 / 15.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
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Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
VVM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELLI
CNPJ Nº 10.675.412/0001-85
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 15 – Centro – São Domingos/BA
Representante: Roanderson Lima Santana
RG nº 592021815 – SSP/BA
CPF/MF nº 950.581.765-72
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010DPESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito
Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretario de Educação e Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 010PESRP/2022, Processo Administrativo nº 085/2022, RESOLVE REGISTRAR OS
PREÇOS Contratação da aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede
pública de ensino do Município de Camamu (BA), durante o período de validade da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa, SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELLI inscrita no
CNPJ nº. 12.982.763/0001-64, estabelecida na Rua Mario Augusto Teixeira de Freitas, 02 – Centro – São
Francisco do Conde – BA, neste ato representado pela Sr. Erick Machado Filgueiras, inscrito no CPF n.º
683.345.325-04, classificada em primeiro lugar para o item abaixo discriminado, observadas as condições
do Edital que rege o Pregão Eletrônico nº010PESRP/2022:
ITENS

05

47

DESCRIÇÃO
ARROZ, grupo beneficiado, sub-grupo
polido, classe LONGO FINO, TIPO 1,
no mínimo de 80% de peso de grãos
inteiros, isento de sujidades, mofo e
materiais estranhos, validade mínima de
06 meses. Embalagem contendo 1 kg,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega.
CARNE BOVINA, congelado, de
segunda, ACÉM SEM OSSO em cubos e
sem gordura. Embalagem de 1kg em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, ausência de sujidades,
parasitas e lavas, cor característico do
produto, contendo identificação do
produto, frigorífico de origem, marca do
fabricante, data de embalagem, prazo de
validade, quantidade (Peso-Kg), deve ser
apresentada em cada embalagem
secundaria e em cada embalagem
primaria, número do registro no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA
e
carimbo de inspeção (SIF, SIE, SIM). De

UND. QUANT. V. UNIT.

V. TOTAL

KG

15.000

R$ 3,70

KG

15.000

R$ 27,30 R$ 409.500,00

MARCA

R$ 55.500,00 ROZCATO
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61

75

acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96
e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal/Vigilância
Sanitária
nº5504/99. Prazo de validade mínima 12
meses a partir da data de entrega.
LEITE,
EM
PÓ,
INTEGRAL.
Embalagem contendo 200 g, com dados
de identificação do produto, Número do
lote, marca do fabricante, data de
fabricação, peso liquido, nome e CNPJ
do fabricante, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções KG
100.000
vigentes da ANVISA/MS e Ministério
da Agricultura Rotulagem contendo no
mínimo, registro no Ministério da
Agricultura, e a expressão ``não contém
glúten´´. Prazo de validade mínima 12
meses a partir da data de entrega.
MILHO VERDE, cru, com casca, em
espiga, novo, são, de 1ª qualidade,
tamanho grande, os grãos devem
apresentar cor amarelara clara, brilhante
SACO 20.000
e cristalina. Limpo, com grãos bem
formados, tenros e macios. Com
aproximadamente 350g. Embalados em
sacos próprios com 50 espigas cada.

R$ 5,53

R$ 553.000,00

R$ 34,99 R$ 699.800,00

CCGL

IN
NATURA

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
R$ 1.717.800,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS REAIS)
CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e executar o
serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de Camamu/BA, pelo preço
registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
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Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida,
comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou
não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.

Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93;
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d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze
dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada.
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A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga
do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de 2022,
sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica: 3390.30.00 - Projeto/Atividade: /
2012 / 2015 e Fonte: 01 / 04 / 15.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELLI
CNPJ Nº 12.982.763/0001-64
Endereço: Rua Mario Augusto Teixeira de Freitas, 02, Centro, São Francisco do Conde – BA
Representante: Erick Machado Filgueiras
RG nº 06731645-00 – SSP/BA
CPF/MF nº 683.345.325-04
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010EPESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito
Enoc Souza Silva, e o Sr. Secretario de Educação e Cultura, QUIEVILIN SOUZA DOS SANTOS,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 010PESRP/2022, Processo Administrativo nº 085/2022, RESOLVE REGISTRAR OS
PREÇOS Contratação da aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede
pública de ensino do Município de Camamu (BA), durante o período de validade da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa, LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE
CONSUMO LTDA inscrita no CNPJ nº. 07.294.931/0001-99, estabelecida na Rua São Francisco,03 –
Valeria – Salvador - BA, neste ato representado pela Sr. Marcos José do Amaral Sobral, inscrito no CPF n.º
411.448.806-53, classificada em primeiro lugar para o item abaixo discriminado, observadas as condições
do Edital que rege o Pregão Eletrônico nº010PESRP/2022:
ITENS

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

46

CARNE BOVINA, CHARQUEADA, curada e
seca, ponta de agulha, em adequada
conservação e cor característico do produto.
Embalagem
a
vácuo
em
plástico
transparente, embalagem secundaria de
papelão, com ausência de sujidades,
parasitas, lavas, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, código de barras, data de
embalagem, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e
carimbo de inspeção (SIF, SIE, SIM). De
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.
145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105
de
19/05/99
e
da
Lei
Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade
(Peso-Kg),
deve
ser
apresentada
em
cada
embalagem
secundaria e em cada embalagem primaria.
Prazo de validade mínima 12 meses a partir
da data de entrega

kg

10.000

41,00

410.000,00

BERTIN

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
R$ 410.000,00 (QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS)

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.
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A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer o produto solicitado e executar o
serviço na quantidade definida no pedido a ser emitido pelo Município de Camamu/BA, pelo preço
registrado e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura emitida,
comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou
não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.

Caso o bem não corresponda ao exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
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fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze
dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93, e alterações posteriores.
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II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga
do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício de 2022,
sob a seguinte classificação: Unidade: 05.01 - Classificação Econômica: 3390.30.00 - Projeto/Atividade: /
2012 / 2015 e Fonte: 01 / 04 / 15.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Camamu-BA, 03 de outubro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA

________________________________________________
LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
CNPJ Nº 07.294.931/0001-99
Endereço: Rua São Francisco,03 – Valeria – Salvador – BA
Representante: Marcos José do Amaral Sobral
RG nº 02.373.289-09 – SSP/BA
CPF/MF nº 411.448.806-53
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014PESRP/2022
O MUNICÍPIO DE CAMAMU, sediado na Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro –
Camamu – Bahia - CEP: 45445-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste
ato representado pelo Prefeito Enoc Souza Silva, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto nº 10.520, de 17 de julho de 2002, integrantes do
presente ajuste, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das Propostas apresentadas resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para futura prestação de serviço de manutenção corretiva e
preventiva de impressoras, destinados ao atendimento das necessidades das diversas
Secretarias do Município de Camamu/BA., de acordo as condições e especificações
constantes no Termo de Referência e demais disposições fixadas no Edital e seus Anexos,
durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela
empresa WM CARTUCHOS E TONERS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 24.587.044/0001-28,
estabelecida na Rua do Paraiso, n°55, Camamu/BA, neste ato representada pelo Sr. Walfredo
Marques de Jesus, inscrito no CPF n.º 579.959.665-04, classificada em primeiro lugar para os
itens abaixo discriminados, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico
nº 014PESRP/2022:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESCRIÇÃO
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 3150
SÉRIE
MANUTENÇÃO
DE
IMPRESSORA
HP
LASERJET PRO M404DW
MANUTENÇÃOIMPRESSORA BROTHER REF
2540 DW)
MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON 4260)
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 428 FGW)
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 1005)
MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L396
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP JET 2035 )
MANUTENÇÃO MPRESSORA BROTHER 5102
DW )
MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER1602 )
TROCA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON
TROCA SENSOR DE PAPEL EPSON
SERV. LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO
EPSON
TROCA DE CABO FLETE CABEÇA DE
IMPRESSÃO EPSON
SERV. LIMPEZA ESPONJA/RESET EPSON

UND
UND

QUANT. V. UNIT
160,00
100

UND

50

UND

50

UND
UND
UND
UND
UND

50
30
20
100
15

UND

15

UND
UND
UND

35
60
60

UND

140

UND

50

UND

150

V.TOTAL
16.000,00

170,00

8.500,00

170,00

8.500,00

160,00
170,00
170,00
160,00
150,00
170,00

8.000,00
5.100,00
3.400,00
16.000,00
2.250,00
2.550,00

150,00
580,00
170,00
160,00

5.250,00
34.800,00
10.200,00
22.400,00

140,00

7.000,00

160,00

24.000,00
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Camamu

TROCA DE PAINEL DE COMANDO EPSON
MANUT. UNIDADE DE IMAGEM KIOCERA
MANUT. UNIDADE DE REVELAÇÃO KIOCERA
TROCA ROLO PRESSOR BROTHER 8157/8152
TROCA PLACA FONTE BROTHER 8080
TROCA PLACA FONTE BROTHER 7065
TROCA PLACA FONTE BROTHER 2540
TROCA PLACA FONTE SANSUNG 3405
TROCA ROLO FUSOR SANNSUNG
TROCA PELICULA FUSOR SANSUNG
TROCA DO SCANER UNIDADE DE IMAGEM
SANSUNG
TROCA DO PICAP ROLER SANSUNG
TROCA DO SENSOR DE PAPEL SANSUNG
TROCA ROLO FUSOR HP
TROCA ROLO PRESSOR HP
TROCA DE PELICULA DO FUSOR HP
TROCA PLACA FONTE HP1132/1102/1005
TROCA PLACA FONTE HP 1102
TROCA DO PICAP ROLER HP
TROCA DO SENSOR DE PAPEL HP
MANUTENÇÃO
DE
IMPRESSORA
HP
LASERJET M1132 MFP
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA KYOSERA
ECOSYS M2640
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER
DCP-1600 SERIES
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA KYOSERA
FS 1060DN
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER
MULTI FUNCTION COPIER CARTUCHO
BROTHER 650
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER
MFP 135W
MANUTENÇÃO
DE
IMPRESSORA
HP
OFFICEJET 9020
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA PARA IMPRESSORA BROTHER
DCP – 1617
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA PARA IMPRESSORA EPSON L365

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

40
60
20
20
15
30
30
20
30
30

UND

10

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

30
35
25
25
25
25
30
25
25

UND

25

UND

25

UND

30

UND

35

UND

35

UND

10

UND

25

UND

10

UND

25

105,00
260,00
250,00
210,00
410,00
390,00
390,00
380,00
190,00
180,00
240,00

4.200,00
15.600,00
5.000,00
4.200,00
6.150,00
11.700,00
11.700,00
7.600,00
5.700,00
5.400,00
2.400,00

120,00
90,00
150,00
150,00
120,00
410,00
400,00
155,00
140,00
160,00

3.600,00
3.150,00
3.750,00
3.750,00
3.000,00
10.250,00
12.000,00
3.875,00
3.500,00
4.000,00

250,00

6.250,00

160,00

4.800,00

190,00

6.650,00

180,00

6.300,00

180,00

1.800,00

155,00

3.875,00

180,00

1.800,00

160,00

4.000,00

VALOR TOTAL R$ 339.950,00 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais)
CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
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O fornecimento serão realizados de forma parcelada conforme Ordem de Fornecimento,
disciplinados no anexo I do edital, contados da data de recebimento da Solicitação de
Fornecimento.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de
Registro de Preços.
A empresa detentora do registro assume o compromisso de fornecer os produtos solicitados
nas quantidades definidas nos pedidos a serem emitidos pelo Município de Camamu/BA,
pelos preços registrados e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora deverá, a cada fatura
emitida, comprovar sua regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles
poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar,
não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser
convocados os fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de
mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento
compatível com o solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o Preço
Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
Conforme Anexo I do Edital.
Caso os serviços não correspondam ao exigido pelo edital, o prestador deverá providenciar no
prazo de 20 (vinte) dias a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução
e/ou fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro)
dia, pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo
das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa
tratada nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não prestação do serviço, caracterizando-se a falta se não efetivar dentro do prazo
proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso do na prestação do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA
e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a
seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas,
até que a Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no
Artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
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b) O prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do
art. 78 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá ser
prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: 03.01 / 05.01 / 07.01 / 08.01 / 10.01
- Classificação Econômica 3390.39 - Projeto/Atividade: 2005 / 2012 / 2013 / 2021 / 2023 /
2029 / 2030 / 2032 / 2035 / 2036 / 2038 /2042 / 2044 / 2057 / 2077 / 2086 / 2088 / 2089 e
Fonte: 00 / 01 / 02 / 04 / 14 / 19 / 28 / 29.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos
Orçamentários de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da
presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
Camamu – BA, 02 de setembro de 2022

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
Enoc Souza Silva

________________________________________________
WM CARTUCHOS E TONERS LTDA
CNPJ Nº 24.587.044/0001-28
Representante: Walfredo Marques de Jesus
RG nº 03.530.278-04 – SSP/BA
CPF/MF nº 579.959.665-04
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Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Gabinete do Prefeito

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo de Dispensa de Licitação nº 059DV/2022

O Prefeito Municipal de Camamu - Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fulcro
no art. 72, inciso VII da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, autoriza a contratação
por processo de dispensa de licitação em favor da empresa RBR EMPREENDIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 12.357.209/0001-96, situada na Rua Praça Simões Filho,
nº 57, Sl 104, 1º andar, Centro, Gandu/BA – CEP: 45.450-000, objetivando a contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de transporte urbano e hidroviário,
valor total de R$ 38.659,92 (Trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais noventa
e dois centavos), conforme documentos constantes do respectivo processo.
Camamu - Bahia, 21 de setembro de 2022.

_________________________________
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Gabinete do Prefeito

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo de Dispensa de Licitação nº 053/2022

O Prefeito Municipal de Camamu - Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fulcro
no art. 72, inciso VII da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, autoriza a contratação
por processo de dispensa de licitação em favor da empresa PONTOCOM ASSESSORIA
PÚBLICA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº30.573.235/0001-33, com sede na Rua
José Peroba,297,Ed. Empresarial Atlanta SL.801 -STIEP – Salvador – BA – Cep: 41.770235, com valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), objetivando a
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Consultoria e
Assessoria em Implantação do e-Social para a Prefeitura Municipal de Camamu, valor
total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), conforme documentos constantes do
respectivo processo.
Camamu - Bahia, 01 de setembro de 2022.

_________________________________
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Gabinete do Prefeito

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo de Dispensa de Licitação nº 058DV/2022

O Prefeito Municipal de Camamu - Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fulcro
no art. 72, inciso VII da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, autoriza a contratação
por processo de dispensa de licitação em favor da empresa MARCOS VENANCIO DOS
SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.921.072/0001-95, com sede na Rua
Virgilio Damasio, 153B - Centro – Valença – BA – Cep: 45.400-000, objetivando a
Contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentaria para atender
ao Programa Brasil Sorridente, valor total de R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e
duzentos reais), conforme documentos constantes do respectivo processo.
Camamu - Bahia, 23 de setembro de 2022.

_________________________________
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022, CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/DV/2022, RATIFICADO EM; 02/09/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU, CONTRATADA: VS SERVIÇOS E
OBRAS CIVIS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 29.653.212/0001-50,
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SALA DE
BIOIMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMAMU, VALOR GLOBAL R$
12.850,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), DATA DE
ASSINATURA DO CONTRATO: 02/09/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO:
02/11/2022,
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
ÓRGÃO/UNIDADE:
07.01;
PROJETO/ATIVIDADE: 2023; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00; FONTE: 02.
FUNTAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 24, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
Camamu-BA, 02 de setembro de 2022

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022, CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/DV/2022, RATIFICADO EM; 02/09/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU, CONTRATADA: EQUIPOMED
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº
04.232.276/0001-56, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIOX DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMAMU, VALOR GLOBAL R$ 14.800,00
(QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO: 02/09/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/11/2022, DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: ÓRGÃO/UNIDADE: 07.01; PROJETO/ATIVIDADE: 2023;
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00; FONTE: 02. FUNTAMENTAÇÃO LEGAL:
ARTIGO 24, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
Camamu-BA, 02 de setembro de 2022

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
RESUMO DE CONTRATO Nº 210/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056DV/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022, CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056DV/2022, RATIFICADO EM:02/09/2022
CONTRATO Nº 210/2022, CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU,
CONTRATADA: VS SERVIÇOS E OBRAS CIVIS EIRELI, INSCRITA NO
CNPJ/MF SOB O Nº 29.653.212/0001-50, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SALA DE BIOIMAGEM DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE CAMAMU, VALOR GLOBAL R$ 12.850,00 (DOZE MIL E
OITOCENTOS E CINQUENTA
REAIS), DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO: 02/09/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/11/2022, DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: ÓRGÃO/UNIDADE: 07.01; PROJETO/ATIVIDADE: 2023;
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00; FONTE: 02, FUNTAMENTAÇÃO LEGAL:
ARTIGO 24, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CAMAMU – BAHIA, 02/09/2022.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
RESUMO DE CONTRATO Nº 211/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057DV/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022, CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057DV/2022, RATIFICADO EM:02/09/2022
CONTRATO Nº 211/2022, CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU,
CONTRATADA: EQUIPOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO
CNPJ/MF SOB O Nº 29.653.212/0001-50, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
CAMAMU, VALOR GLOBAL R$ 14.800,00 (QUARTOZE MIL E OITOCENTOS
REAIS), DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/09/2022, VIGÊNCIA DO
CONTRATO: 02/11/2022, DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ÓRGÃO/UNIDADE:
07.01; PROJETO/ATIVIDADE: 2023; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00;
FONTE: 02, FUNTAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 24, II, DA LEI FEDERAL Nº
8.666/93. CAMAMU – BAHIA, 02/09/2022.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022, CONTRATAÇÃO DIRETA POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/DV/2022, RATIFICADO EM; 02/09/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU, CONTRATADA: EQUIPOMED
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº
04.232.276/0001-56, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIOX DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMAMU, VALOR GLOBAL R$ 14.800,00
(QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO: 02/09/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/11/2022, DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: ÓRGÃO/UNIDADE: 07.01; PROJETO/ATIVIDADE: 2023;
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00; FONTE: 02. FUNTAMENTAÇÃO LEGAL:
ARTIGO 24, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
Camamu-BA, 02 de setembro de 2022

ENOC SOUZA SILVA
Prefeito Municipal.
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Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ/MF Nº 13.753.306/0001-60
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
129/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO
059DV/2022
CARTA-CONTRATO
228/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU.
CONTRATADA: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ/MF Nº 12.357.209/0001-96
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO E HIDROVIÁRIO.
VALOR R$ 38.659,92 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS
NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
SIGNATÁRIOS:
PELA CONTRATANTE: ENOC SOUZA SILVA
PELA CONTRATADA RODRIGO MARTINS DE SOUZA, RG N.º 07.017.835-67, CPF N.º
003.630.035-76
VIGÊNCIA: 21/09/2022 A 31/12/2022.
DATA DA ASSINATURA: 21/09/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ/MF Nº 13.753.306/0001-60
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
120/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO
053DV/2022
CARTA-CONTRATO
209/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU.
CONTRATADA: PONTOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELLI /
CNPJ/MF Nº 30.573.235/0001-33
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL PARA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
VALOR R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
SIGNATÁRIOS:
PELA CONTRATANTE: ENOC SOUZA SILVA
PELA CONTRATADA: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO CPF/MF nº 261.462.235-49
VIGÊNCIA: 01/09/2022 A 01/09/2023.
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ/MF Nº 13.753.306/0001-60
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
125/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO
058DV/2022
CARTA-CONTRATO
229/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU.
CONTRATADA: MARCOS VENÂNCIO DOS SANTOS EIRELI / CNPJ/MF Nº
05.921.072/0001-95
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE
PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE
VALOR R$ 51.200,00 (CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
SIGNATÁRIOS:
PELA CONTRATANTE: ENOC SOUZA SILVA
PELA CONTRATADA: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA FILHO CPF/MF Nº 261.462.23549
VIGÊNCIA: 23/09/2022 A 31/12/2022.
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ/MF Nº 13.753.306/0001-60
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
130/2022
INEXIGIBILIDADE
013IN /2022
CARTA-CONTRATO
225/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU.
CONTRATADA: ANTONIO RIOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA /CNPJ/MF
28.917.098/0001-65
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
ACOMPANHAMENTO JURÍDICOS
AOS
PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO E
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO –
REURB-S E REURB-E
VALOR R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.
SIGNATÁRIOS:
PELA CONTRATANTE: ENOC SOUZA SILVA
PELA CONTRATADA: ANTONIO DAGOBERTO DE JESUS RIOS OAB/BA 38880
VIGÊNCIA: 16/09/2022 A 16/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022.
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Homologações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010PESRP/2022
O Município de Camamu/Bahia, através de seu Prefeito, torna público que homologou em
03.10.2022 Pregão Eletrônico 010PESRP/2022. Registro de preço para contratação da
aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede pública de
ensino do Município de Camamu (BA). Tipo: Menor Preço por Item, conforme quadro a
seguir:
LICITANTE
ITEM
CLASSIFICADO EM
VALOR (R$)
1º LUGAR:
1.AVEIA, EM FLOCOS, 100% NATURAL, sem
aditivos ou conservantes. Isento de mofo, livre
de parasitas e substâncias nocivas. Embalagem
em CAIXA de, no mínimo 165g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, J FELIPE DE SOUZA2.495,00
data de fabricação e validade, de acordo com a
ME
resolução vigente da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.
Prazo de validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega.
2.AMIDO DE MILHO, produto amiláceo, deve
ser fabricado a partir das matérias primas sãs e
limpas. Não podendo estar úmido, fermentados
ou rançoso. Embalagem deverá ser em sacos
plásticos ou de papel impermeável fechado,
FN LOCACOES E
rotulagem, deve estar em pacote de 200g. Com
TRANSPORTES
13.250,00
dados de identificação do produto, marca do
EIRELLI
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto a ser
entregue não poderá ter validade inferior a 06
meses.
3.ARROZ INTEGRAL, embalagem primária de
VVM ATACADISTA
1kg em polietileno, contendo dados de
DE ALIMENTOS
1.098,00
identificação do produto, marca do fabricante,
EIRELI
data de fabricação, prazo de validade.
4.ARROZ
PARBOILIZADO,
embalagem
primaria de 1kg em polietileno, contendo dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
VVM ATACADISTA
validade, grãos inteiros, isento de sujidades,
DE ALIMENTOS
128.100,00
mofo e materiais estranhos, peso liquido e de
EIRELI
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto a ser
entregue não poderá ter validade inferior a 06
meses.
5.ARROZ, grupo beneficiado, sub-grupo polido,
classe LONGO FINO, TIPO 1, no mínimo de
80% de peso de grãos inteiros, isento de
sujidades, mofo e materiais estranhos, validade
SUPERNUTRE
mínima de 06 meses. Embalagem contendo 1 COMERCIAL EIRELI
55.500,00
kg, com dados de identificação do produto,
ME
marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
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ANVISA/MS. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega.
6.BISCOITO, TIPO MAIZENA, embalagem
dupla, contendo 400 g, caixa com 20pct, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
FN LOCACOES E
validade, número do lote, CNPJ do fabricante,
TRANSPORTES
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
EIRELLI
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de
entrega.
7.BISCOITO,
TIPO
CREAM
CRACKER.
Embalagem dupla contendo 400 g, caixa com
20pct, valor energetico 134 kcal, carboidrato
20g, proteina 3,2g, para porção de 30g, com
dados de identificação do produto, marca do CLODOALDO SOUZA
fabricante, data de fabricação, prazo de
BOMFIM DE
validade, número do lote, CNPJ do fabricante,
CAMAMU
peso liquido e de acordo com as Normas e
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de
entrega.
8.BISCOITO,
TIPO
ROSQUINHA,
acondicionado em embalagem contendo 400g,
caixa de 20pct, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
J FELIPE DE SOUZAdata de fabricação, peso liquido, CNPJ do
ME
fabricante, número do lote, e de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega.
9.CAFÉ, EM PÓ TORRADO e moído,
TRADICIONAL, Embalagem a vácuo de com 24
Unidades de 250 gramas, de primeira
qualidade, com selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café – ABIC. O
produto devera ter registro no Ministério da J FELIPE DE SOUZASaúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério
ME
da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos
– CNNPA. Embalagem contendo data de
fabricação, lote, prazo de validade, identificação
do produto e marca o fabricante.
10.CANJICA, CANJICA DE MILHO, milho
branco TIPO 1, contendo 80% de grãos inteiros,
VVM ATACADISTA
preparados com matérias primas sãs, limpas,
DE ALIMENTOS
isentas de materiais terrosas, mofo, parasitos e
EIRELI
de detritos animais ou vegetais com o máximo
de 15% de umidade. Embalagem de 500g.
11.MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO
PARA MINGAU, sabores chocolate, morango e
tradicional, produto amiláceo, deve ser fabricado
a partir das matérias primas sãs, limpas, isenta VVM ATACADISTA
de sujidades e mofo. Embalagem deverá ser em
DE ALIMENTOS
sacos plásticos ou de papel impermeável
EIRELI
fechado, rotulagem deve estar em pacote de
500g. Embalagem contendo data de fabricação,
lote, prazo de validade, identificação do produto

337.963,00

449.000,00

297.250,00

91.627,20

40.080,00

5.117,00
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e marca o fabricante. Prazo de validade mínima
06 meses a partir da data de entrega.
12.FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, grupo
seca, tipo 1, amarela, obtido da ligeira torração
da raladura das raízes da mandioca.
FN LOCACOES E
Embalagem de polietileno em pacote de 1kg,
TRANSPORTES
com dados de identificação do produto, número
EIRELLI
do lote, marca do fabricante, prazo de validade.
Prazo de validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega.
13.FARINHA DE MILHO flocada, flocos
grandes, amarela sem sal não transgênico, sem
sódio. Embalada em saco plástico atóxico e
J FELIPE DE SOUZAselada. Isenta de mofos, bolores, fungos, larvas
ME
e livres de sujidades, odores estranhos e
substâncias nocivas. Embalagem transparente
de 500 gramas.
14.FARINHA, DE TRIGO COM FERMENTO,
enriquecido com ferro e ácido fólico, tradicional.
Isenta de sujidades e mofo. Embalagem plástica
de polietileno, transparente/atóxico ou de papel
original de fábrica, em pacote de 01 Kg, com
VVM ATACADISTA
dados de identificação do produto, marca do
DE ALIMENTOS
fabricante, data de fabricação, número do lote,
EIRELI
prazo de validade e peso líquido, de acordo com
as Normas e/ou resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
15.FARINHA, DE TRIGO SEM FERMENTO,
tradicional. Isenta e sujidades e mofo.
Embalagem
plástica
de
polietileno,
transparente/atóxico ou de papel original de
fábrica, em pacote de 1kg, com dados de VVM ATACADISTA
identificação do produto, marca do fabricante,
DE ALIMENTOS
data de fabricação, número do lote, prazo de
EIRELI
validade e peso líquido. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante.
16.FERMENTO BIOLOGICO SECO, EM PÓ,
para pães e massas. Embalagem, contendo
CLODOALDO SOUZA
10g, com dados de identificação do produto,
BOMFIM DE
marca do fabricante, prazo de validade e peso
CAMAMU
líquido. Prazo de validade mínima 06 meses a
partir da data de entrega.
17.FUBÁ DE MILHO- obtido pela moagem do
grão de milho, enriquecida com ferro e ácido
fólico produto de aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. Embalagem plástica de polietileno
transparente original de fábrica, em pacote de
500g, livre de parasitas, odores estranhos,
FN LOCACOES E
substâncias nocivas, prazo de validade mínima
TRANSPORTES
de 06 meses a partir da data de entrega. Com
EIRELLI
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, número do lote,
prazo de validade e peso líquido. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de
entrega.

38.600,00

19.800,00

11.875,00

6.120,00

399,00

18.100,00
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18.MACARRÃO PARAFUSO, Massa alimentícia
de farinha de trigo, com ovos, Sem colesterol.
Fabricados a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao serem postas na água
não deverão turvá-las antes da cocção, não
J FELIPE DE SOUZApodendo estar fermentadas ou rançosas.
ME
Embalagem de polietileno, em pacote de 500g,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, número do lote, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
19.MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE. Massa
alimentícia de semolina de trigo, com ovos,
corantes naturais. Sem colesterol. Fabricados a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não deverão
turvá-las antes da cocção, não podendo estar J FELIPE DE SOUZAfermentadas ou rançosas. Embalagem de
ME
polietileno, em pacote de 500g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, número do lote, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
20.MASSA, DE SOPA, massa alimentícia de
farinha de trigo, com ovos, Sem colesterol.
Fabricados a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao serem postas na água
não deverão turvá-las antes da cocção, não
J FELIPE DE SOUZApodendo estar fermentadas ou rançosas.
ME
Embalagem de polietileno, em pacote de 500g,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as
Normas
e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
21.MILHO MUNGUNZÁ BRANCO, em grão,
seco. Embalagem c/ 500 g. Apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
VVM ATACADISTA
ausência de sujidades, livre de umidade,
DE ALIMENTOS
parasitos, mofo e larvas, de acordo com a
EIRELI
Resolução 12/78 da CNNPA. Com dados de
identificação do produto, lote, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de entrega.
22.MILHO XEREM, Milho granulado tipo
canjiquinha, aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. Sem nenhum tipo de sujeira, mofo e VVM ATACADISTA
perfurações na embalagem. Apresentar na
DE ALIMENTOS
embalagem identificação do produto, marca do
EIRELI
fabricante, peso liquido, data de fabricação, lote,
e validade, e atender as Normas e/ou

76.320,00

73.200,00

79.200,00

28.080,00

2.197,50
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Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Deverá
ser entregue com no mínimo de 06 meses de
validade a partir da data de entrega.
23.MILHO, em grão, seco, PARA PIPOCA.
Embalagem c/ 500g. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos, mofo e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
24.MINGAU
de
chocolate
com
leite.
INGREDIENTES: açúcar, amido de milho,
maltodextrina, leite em pó, soro de leite em pó,
chocolate em pó enriquecido com ferro e ácido
fólico, amido de milho modificado, gordura de
palma, sal, coco ralado, aromatizantes e
corantes artificiais. EMBALAGEM: saco de
polietileno leitoso contendo 01 (um) quilo do
produto.
25.MISTURA PARA BOLO, sabores variados,
fabricado a partir de matérias primas
selecionadas. Produto em pó, em embalagem
de 1kg, em sacos de polietileno opaco,
hermeticamente fechado. Isenta de sujidades e
mofo. O prazo de validade deverá ser de no
mínimo 12 meses, que deverá estar impresso
na embalagem. Data de fabricação.
26.MARGARINA, vegetal, com sal. Isenta de
sujidades e mofo. Embalagem: pote com 250g,
com dados de identificação do produto,
identificação do fabricante, data de fabricação,
validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA-MS ou
Ministério da Agricultura.
27.MARGARINA, vegetal, com sal. Embalagem:
pote com 500 g, com dados de identificação do
produto, identificação do fabricante, data de
fabricação, validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISAMS ou Ministério da Agricultura.
28.ÓLEO DE SOJA, comestível, tipo 1,
enriquecido com vitamina E, embalado em
garrafa PET contendo 900 ml. Com identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido.
29.AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de cana-deaçúcar, na cor branca. Embalagem primaria de
1kg, 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. A DATA DE VALIDADE NÃO
INFERIOR A 06 MESES.
30.ADOÇANTE,
DIETETICO
LIQUIDO,
embalagem com 100 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Na
entrega, somente será aceito o produto que

J FELIPE DE SOUZAME

2.023,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

28.660,00

FRACASSADO

VVM ATACADISTA
DE ALIMENTOS
EIRELI

15.080,00

FN LOCACOES E
TRANSPORTES
EIRELLI

31.720,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

49.885,00

J FELIPE DE SOUZAME

150.000,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

378,00
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tenha data de validade de, no mínimo, 12
meses.
31.ACHOCOLATADO, em pó, instantâneo,
tradicional, composto por cacau em pó, açúcar,
maltodextrina, complexo vitamínico, sal e
lecitina de soja. Embalagem: pacote de
polietileno com pelo menos 200 gramas. Em
caso de produtos com embalagem (latas, potes,
etc.) não serão aceitos aquelas que estiverem
enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas,
apresentarem
vazamentos
nas
tampas,
formação de espumas, ou qualquer outro sinal
de alteração do produto. Deve conter o registro
no MS, data de fabricação com prazo de
validade e número de lote aparente, constando
no rótulo declaração ou certificado do tipo do
produto. De acordo com a resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
Na entrega, somente
será aceito o produto que tenha data de
validade de, no mínimo, 06 meses.
32.GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS.
Embalagem com 75g. Composto por minerais:
Ferro e Zinco. Sem corante artificiais, gordura
ou colesterol. Com data fabricação, validade de
12 meses e número do lote, prazo de validade e
peso liquido.
33.ACHOCOLATADO EM PÓ SEM AÇÚCAR,
produto obtido do cacau em pó, instantâneo,
podendo conter soro de leite e/ou leite em pó
desnatado; isento de açúcares, podendo conter
estabilizante lecitina de soja e aroma natural de
baunilha; embalagem de mínimo 200 gramas.
De acordo com a resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para AlimentosCNNPA. Na entrega, somente será aceito o
produto que tenha data de validade de, no
mínimo, 06 meses.
34.GOIABADA, produto de boa qualidade,
Embalagem: com 250g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, número do lote, prazo de
validade e peso liquido e atender as Normas
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
35.CANELA, EM CASCA, para uso em mingaus
e mugunzá. Ausência de sujidades e mofo.
Embalagem, contendo no mínimo 100 g, com
data de fabricação, identificação do produto e
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
36.MOLHO DE TOMATE, simples, temperado e
concentrado, de consistência pastosa. Ausência
de sujidades, parasitas, lavas e mofo.
Embalagem original de fabrica em tetra pack, de
320g ou 340g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação
e validade, peso liquido. Prazo de validade

FN LOCACOES E
TRANSPORTES
EIRELLI

53.800,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

780,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

3.840,00

J FELIPE DE SOUZAME

4.900,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

1.900,00

J FELIPE DE SOUZAME

5.370,00
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mínima 06 meses a partir da data de entrega.
NÃO SERÁ ACEITO SACHÊ.
37.EXTRATO,
DE
TOMATE,
TIPO
TRADICIONAL,
concentrado.
Isenta
de
parasitas, mofo, odores estranhos. Embalagem
com 24 Unidades de 260g, com dados de
identificação do produto, número do lote, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de
entrega. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM
SACHÊ.
38.CANELA, EM PÓ, para uso em mingaus e
mugunzá. Ausência de sujidades e mofo.
Embalagem, contendo no mínimo 100 g, com
data de fabricação, identificação do produto e
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
39.FOLHA DE LOURO, em Folhas Secas,
embalagem contendo 4g ou 5g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, número do lote, prazo de
validade, peso liquido. Ausência de sujidades e
mofos. validade mínima de 06 meses a contar
da data de entrega.
40.OREGANO,
em
folhas
desidratadas,
acondicionado em embalagem com no mínimo
10g, isenta de sujidades, mofo. Validade do
produto não deverá ser inferior a 12 meses,
contata a partir da data da entrega. O produto
deverá estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente do Ministério de
Agricultura. Rotulagem contendo, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, número
do lote, CNPJ do fabricante, peso liquido.
41.SAL, refinado, iodado, para consumo com
granulação uniforme e com cristais brancos,
isenta de sujidades e mofo. Embalagem
contendo 1 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS ou registro no
Ministério da Agricultura.
42.VINAGRE de ÁLCOOL, tipo macio.
Embalagem com 750 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
43.VINAGRE de MAÇÃ, tipo macio. Embalagem
com 750ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

298.980,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

1.790,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

895,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

498,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

1.900,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

7.200,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

5.895,00
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44.CARNE BOVINA MOÍDA, embalagem de 01
(kg). Bovina congelada, dianteira, paleta,
músculo, acém desossado – congelada, moída,
contendo no máximo 07% (sete) de gordura, ser
isenta de cartilagens e ossos. Manipulada em
condições higiênicas e provenientes de animais
em boas condições de saúde, abatidos sob
inspeção veterinária. Aspecto, cheiro e sabor
próprios, cor própria. Embalagem: saco de
polietileno atóxico. As embalagens devem estar
íntegras (lacradas). PRODUTO EMBALADO À
VÁCUO, acondicionado em caixas lacradas e a
CLODOALDO SOUZA
embalagem deverá conter externamente os
BOMFIM DE
dados de identificação, procedência, número de
CAMAMU
lote, data de validade, Quantidade (Peso-Kg),
deve ser apresentada em cada embalagem
secundaria e em cada embalagem primaria,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de
inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.
304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Prazo de validade mínima 12 meses a partir da
data de entrega.
45.ATUM, aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
CLODOALDO SOUZA
Embalagem de 170g, valor enrgético de 82 kcal
BOMFIM DE
e 9g de proteína, contendo prazo de validade,
CAMAMU
marca do fabricante e número do registro no
Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção
do SIM ou SIE OU SIF. validade mínica de 6
(seis) meses a partir da data de entrega.
46.CARNE BOVINA, CHARQUEADA, curada e
seca, ponta de agulha, em adequada
conservação e cor característico do produto.
Embalagem a vácuo em plástico transparente,
embalagem secundaria de papelão, com
ausência de sujidades, parasitas, lavas,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, código de barras,
LIOPRONT
data de embalagem, número do registro no
COMERCIAL DE
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e
PRODUTOS DE
carimbo de inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo
CONSUMO LTDA
com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98,
da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada
em cada embalagem secundaria e em cada
embalagem primaria. Prazo de validade mínima
12 meses a partir da data de entrega.
47.CARNE BOVINA, congelado, de segunda,
SUPERNUTRE
ACÉM SEM OSSO em cubos e sem gordura.
COMERCIAL EIRELI
Embalagem de 1kg em filme PVC transparente
ME
ou saco plástico transparente, ausência de

298.950,00

29.000,00

410.000,00

409.500,00
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sujidades, parasitas e lavas, cor característico
do produto, contendo identificação do produto,
frigorífico de origem, marca do fabricante, data
de embalagem, prazo de validade, quantidade
(Peso-Kg), deve ser apresentada em cada
embalagem secundaria e em cada embalagem
primaria, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de
inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.
304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Prazo de validade mínima 12 meses a partir da
data de entrega.
48.CARNE BOVINA, congelado, MÚSCULO,
sem gordura. Cor característico do produto.
Embalagem de 1kg em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente, com embalagem
secundaria de papelão, ausência de sujidades,
parasitas, lavas, contendo identificação do
produto, frigorífico de origem, marca do
fabricante, data de embalagem, prazo de
validade, número do registro no Ministério da CLODOALDO SOUZA
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de
BOMFIM DE
inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo com as
CAMAMU
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.
304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada
em cada embalagem secundaria e em cada
embalagem primaria. Prazo de validade mínima
12 meses a partir da data de entrega.
49.OVO, tipo extra classe A, branco. Com casca
íntegras, intacta, isenta de umidade externa
anormal, mofo ou cheiro desagradável, sem
CLODOALDO SOUZA
manchas, rachaduras ou defeitos. Embalagem
BOMFIM DE
contendo 30 unidades, com dados de
CAMAMU
identificação do produto, marca do fabricante,
com data de validade recente, aviário de origem
e com registro no SIM, SIF ou CISPOA.
50.PEITO DE FRANGO com pele e com osso,
congelado com adição de água de no máximo
8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não
amolecido nem pegajoso, sem mancha
esverdeada, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas; deverá ser registrado junto
ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem
excesso de gordura), corte de acordo com os
FN LOCACOES E
padrões estabelecidos pelo diagrama sem
TRANSPORTES
extensão, atingindo partes não cotadas;
EIRELLI
apresentar após o desgelo consistência firme e
compacta, coloração amarelo pardo, brilho e
odor suave, acondicionado em embalagem
plástica atóxica, disposta em caixa de papelão
reforçada e internamente impermeabilizada,
lacrada com cinta de nylon, contendo em seu
rótulo: espécie do produto, data da embalagem,

258.930,00

105.980,00

252.900,00
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validade e peso, sem tempero. Quantidade
(Peso-Kg), deve ser apresentada em cada
embalagem secundaria e em cada embalagem
primaria. Prazo de validade mínima 12 meses a
partir da data de entrega.
51.PEIXE CONGELADO, FILÉ-Embalagem:
deve estar intacta, com capacidade de 1kg.
Isenta de sujidades, parasitas e lavas. Prazo de CLODOALDO SOUZA
validade mínima 12 meses a partir da data de
BOMFIM DE
entrega. Quantidade (Peso-Kg), deve ser
CAMAMU
apresentada em cada embalagem secundaria e
em cada embalagem primaria.
52.PROTEÍNA
DE
SOJA
SABOR
FRANGO/CARNE: produzida a partir da farinha
de soja desengordurada, submetida a
processos de extrusão, fricção, pressão
adequada e tratamento térmico, texturizada.
FN LOCACOES E
Embalagem com 20 unidades de 400 g com
TRANSPORTES
dados de identificação do produto, isenta de
EIRELLI
sujidades e mofo, marca do fabricante, prazo de
fabricação e validade, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
53.SARDINHA em lata (EXCETO BOCA
TORTA) aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa,
cor
própria
sem
manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 125g pelo liquido, drenado de
J FELIPE DE SOUZA84g, valor energético de 142 kcal, 7,9 de
ME
proteína, contendo prazo de validade, marca do
fabricante e número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção do SIM ou
SIE ou SIF validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
54.VÍSCERA, FÍGADO BOVINO, congelado,
entre as características cor escura, com
ausência de pontos amarelado, cortes
uniformes. Ausência de pontos referentes a
parasitos, ausência de sujidades. Não será
aceito outras vísceras misturadas a essa.
PRODUTO EMBALADO Á VÁCUO, de 1Kg
transparente impermeável, com embalagem
segundaria caixa de papelão, contendo
identificação do produto, frigorífico de origem,
FN LOCACOES E
marca do fabricante, data de embalagem, prazo
TRANSPORTES
de validade, número do registro no Ministério da
EIRELLI
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de
inspeção (SIF, SIE, SIM). De acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.
304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada
em cada embalagem secundaria e em cada
embalagem primaria. Prazo de validade mínima
12 meses a partir da data de entrega.
55.CREME DE LEITE, apresentação, aspecto, CLODOALDO SOUZA
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e
BOMFIM DE
deverão estar isentos de ranço e de outras
CAMAMU

144.900,00

508.970,00

26.100,00

134.960,00

1.914,00
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características indesejáveis, embalagem de
200g. Embalagem contendo data de fabricação,
lote, prazo de validade, identificação do produto
e marca o fabricante. Prazo de validade mínima
06 meses a partir da data de entrega.
56.IOGURTE, o produto não deverá apresentar
sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto,
cor não característico do produto. Descrição
Iogurte natural, sabores variados, ricos em
nutriente. Embalagem de 1 LITRO, com
indicação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e data de validade de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ser registrado no Ministério da
Agricultura e ou Saúde. Prazo de validade
mínima 12 meses a partir da data de entrega.
57.LEITE
CONDENSADO
TRADICIONAL,
Obtido pela desidratação, adicionada de
sacarose ou glicose. Aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiares aos mesmos e deverão estar
isentos de ranço e de outras características
indesejáveis. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, data de
fabricação e validade, procedência, informações
nutricionais, número do lote, quantidade do
produto. Caso o produto seja embalado em
latas, limpas, isentas de ferrugem, não
amassada, não estufada, resistente, que
garanta a integridade do produto ou embalagem
em caixa. Atender as exigências do Ministério
da Agricultura e DIPOA, conforme portaria 369
de 04/09/1997 e do Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal. Deverá apresentar validade mínima de
06 meses a contar da data de entrega.
Embalagem com 395g.
58.LEITE DE COCO, Embalagem com de
500ml. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de entrega.
59.LEITE LIQUIDO DESNATADO tetra pack,
com embalagem de 1Lt, contendo prazo de
validade, marca do fabricante e número do
registro no Ministério da Agricultura e carimbo
de inspeção do SIM ou SIE ou SIF validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
60.LEITE LIQUIDO INTEGRAL tetra pack, com
embalagem de 1Lt, contendo prazo de validade,
marca do fabricante e número do registro no
Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção
do SIM ou SIE ou SIF validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega.
61.LEITE, EM PÓ, INTEGRAL. Embalagem
contendo 200 g, com dados de identificação do
produto, Número do lote, marca do fabricante,
data de fabricação, peso liquido, nome e CNPJ

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

134.800,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

2.210,00

J FELIPE DE SOUZAME

50.600,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

SUPERNUTRE
COMERCIAL EIRELI
ME

2.570,00

88.950,00

553.000,00
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do fabricante, prazo de validade e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS e Ministério da Agricultura
Rotulagem contendo no mínimo, registro no
Ministério da Agricultura, e a expressão ``não
contém glúten´´. Prazo de validade mínima 12
meses a partir da data de entrega.
62.POLPA DE FRUTA NATURAL, diversos
sabores, acondicionada em embalagem de 1KG
de
polipropileno
transparente,
sem
conservantes,
devendo
apresentar
na
embalagem
a
composição
básica,
as CLODOALDO SOUZA
informações nutricionais, data de fabricação,
BOMFIM DE
lote, prazo de validade de acordo com a
CAMAMU
resolução 12/78 da CNNP. O produto deverá ter
registro no ministério da Agricultura e/ou
Ministério da saúde. Prazo de validade mínima
12 meses a partir da data de entrega.
63.MAÇÃ NACIONAL,de 1ª qualidade, produto
procedente de planta sadia, destinado ao
consumo “in natura”, devendo se apresentar
fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade,
apresentar grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato. Não estarem CLODOALDO SOUZA
danificadas por quaisquer lesões de origem
BOMFIM DE
física ou mecânica ou por insetos e doenças
CAMAMU
que afetem suas características. Não conter
substância terrosa sujidades, produtos químicos
ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca, estarem isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho
médio e uniforme. Acondicionada em caixas
próprias individualmente embalados. Com
indicação de peso.
64.MELANCIA, de 1ª qualidade, redonda,
fresca, categoria extra-graúda, com aspecto, cor
e cheiro de sabor próprio, com polpa firme e
intacta, sem defeitos graves (podridão, danos VVM ATACADISTA
profundos, frutos passados) sem manchas ou
DE ALIMENTOS
deformação com grau de maturação adequado
EIRELI
isenta de substancia terrosa, sujidades ou
corpos estranhos. Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.
65.MELÃO, de1ª qualidade,fruto redondo ou
oval, casca firme e sem estrias, destinado ao
consumo “in natura”, devendo se apresentar
fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade,
apresentando grau de maturação tal que lhe CLODOALDO SOUZA
permita suportar a manipulação, o transporte e
BOMFIM DE
a conservação em condições adequadas para o
CAMAMU
consumo mediato e imediato. Não estarem
danificadas por quaisquer lesões de origem
mecânica ou provocadas por insetos ou
doenças, não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou corpos

168.000,00

134.000,00

65.400,00

62.000,00
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estranhos aderentes à casca, estarem isentos
de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto
às características microbiológicas, as frutas
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. Acondicionada em caixas
próprias. Com indicação de peso
66.ALHO,de 1ª qualidade, sem réstia.Não serão
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e
dentes chochos ou brotados.Podridões ou
alterações que os tornem impróprios para
consumo. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
saúde.Acondicionada em caixas próprias. Com
indicação de peso.
67.TOMATE de 1ª qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias.
Com
indicação de peso.
68.ABÓBORA, de 1ª qualidade, in natura, com
casca, integra e firme, isenta de sujidades,
umidade, insetos, parasitas, larvasou corpos
estranhos, com grau de evolução completo de
tamanho. Sem danos causados por lesão física
ou mecânica.
Acondicionada em caixas
próprias. Transportados de forma adequada
para o consumo.
69.AMENDOIM COM CASCA, 1° qualidade, cru,
tipo 1, Isento de substancias nocivas, parasitas.
Acondicionados
sacos
de
polietileno
transparente com 50kg.Com indicação de peso.
70.BATATA, do reino, INGLESA, de1ª
qualidade, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.Acondicionada em
caixas próprias. Com indicação de peso.
71.BETERRABA,
de
1ª
qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Acondicionada
em
caixas
próprias.Com indicação de peso.
72.CEBOLA
BRANCA,de
1ª
qualidade,apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.Acondicionada em
caixas próprias.Com indicação de peso.

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

88.000,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

44.000,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

2.471,00

FRACASSADO

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

34.860,00

11.400,00

43.000,00
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73.CENOURA,de 1ª qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com
indicação de peso.
74.CHUCHU,de 1ª qualidade, legumes de
elevada
qualidade,
suficientemente
desenvolvidos. Deve apresentar aroma, sabor,
coloração e tamanho uniforme e típico da
variedade. Não são permitidos nos legumes
defeitos que alterem a sua conformação e
aparência. Os legumes próprios para o
consumo devem ser procedentes de vegetais
genuínos, estarem livres de enfermidades; não
danificados por qualquer lesão de origem
mecânica ou por insetos; não estarem sujos de
terra;
não conterem
corpos estranhos
aderentes, isenta de umidade externa anormal,
odor
e sabor
estranhos. Quanto às
características microbiológicas, os legumes
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. Características microscópicas:
Ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Acondicionada em caixas próprias. Com
indicação de peso.
75.MILHO VERDE, cru, com casca, em espiga,
novo, são, de 1ª qualidade, tamanho grande, os
grãos devem apresentar cor amarelara clara,
brilhante e cristalina. Limpo, com grãos bem
formados,
tenros
e
macios.
Com
aproximadamente 350g. Embalados em sacos
próprios com 50 espigas cada.
76.PEPINO, de 1ª qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo
com
a
Resolução
12/78
da
CNNPA.Acondicionada em caixas próprias.
Com indicação de peso
77.PIMENTÃO,de 1ª qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias.
Com
indicação de peso
78.REPOLHO,de 1ª qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias.
Com
indicação de peso.

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

SUPERNUTRE
COMERCIAL EIRELI
ME

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

33.950,00

16.870,00

699.800,00

12.000,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

30.000,00

CLODOALDO SOUZA
BOMFIM DE
CAMAMU

12.000,00
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79.FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 novo, grupo
beneficiado anão, variedade carioquinha, teor
máximo de impureza de 2%, constituído de
grãos inteiros, sãos, isentos de materiais
terrosos, de parasitas, mofo, odores estranhos,
substâncias nocivas sujidades e mistura de
outras variedades e espécies, embalagem
primaria plástica atóxica de 1 Kg. Prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, número do lote, prazo de validade e
peso líquido. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega. NÃO SERÁ
ACEITO FEIJÃO DA MARCA REAL.

FN LOCACOES E
TRANSPORTES
EIRELLI

129.000,00

Camamu/BA, 03 de outubro de 2022.

Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014PESRP/2022
O Município de Camamu/Bahia, através de seu Prefeito, torna público que homologou
em 02.09.2022 Pregão Eletrônico 014PESRP/2022. Registro de preço para futura
prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de impressoras,
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município
de Camamu/BA, Tipo: Menor Preço por lote, conforme quadro a seguir:

LOTE

LICITANTE CLASSIFICADO EM 1º
LUGAR:

VALOR (R$)

MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA DE
IMPRESSORAS

WM CARTUCHOS E TONERS LTDA

R$ 339.950,00

Camamu/BA, 02 de setembro de 2022.

Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 001CP/2022
O Município de Camamu/Bahia, através de seu Prefeito, torna público que homologou
em 08/09/2022 a Chamada Publica 001CP/2022 para Aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme
planilha a seguir:

NOILMA ANDRADE SANTOS
PRODUTOS
AIPIM, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas, larvas, fermentados ou rançoso,
material terroso e sujidades, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Devendo ser
DESCASCADO, EMBALADO E CONGELADO,
em sacos plásticos transparentes, embalagem
de 1 kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser caixa térmica, que impeça o
descongelamento do produto, com data de
fabricação e validade. Transporte e a
conservação de forma adequada para o
consumo. Com indicação de peso.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in natura,
apresentando frutos com grau médio de
maturação, tamanho e coloração uniformes,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas
e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre
de resíduos de fertilizantes. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. devendo ser
transportada de forma adequada.
Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
BANANA DA TERRA, de 1ª qualidade in
natura, tamanho médio, fresca integra e firme,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades,
substâncias terrosas, parasitos e larvas. De
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
COCO RALADO, de 1ª qualidade, da polpa de
coco, sem adição de açúcar, textura suave,
sabor e odor característico, não rançoso. O
produto deverá ser elaborado de acordo com o
Regulamento
Técnico
para
Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de

UNID

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

kg

250

5,67

1.417,50

kg

500

3,83

1.915,00

kg

300

5,10

1.530,00

kg

300

22,00

6.600,00
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Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos,
Resolução 12/2001 da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido
de frutos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de
coloração vermelho intenso, apresentar aspecto,
cor cheiro e sabor característico do produto,
alimentício a base de urucum. Embalagem com
10 unidades de 100 gramas. Deverá conter a
validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
fornecedor, rotulagem, data de fabricação. De
acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
FARINHA DE MANDIOCA, seca, grupo seco,
SUB-GRUPO FINA, classe BRANCA, isenta de
matéria terrosa, mofo, parasitas e larvas, sem
fermentação ou ranço, sem bolores e leveduras,
livre de umidade, embalagem plástica atóxico
transparente de 1 Kg, com identificação do
produto, data de fabricação, validade mínima de
6 meses a contar da data da entrega e peso
líquido.
(APRESENTAR AMOSTRA).
NÃO SERÁ
ACEITO COR CARACTERÍSTICO ESCURO,
OU TEXTURA GROSSA.
JENIPAPO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com
indicação de peso.
LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou

kg

70

23,80

1.666,00

kg

300

5,86

1.758,00

KG

200

7,17

1.434,00

kg

200

3,15

630,00
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provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto
às características microbiológicas, as verduras
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela
ANVISA.
Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.
VALOR TOTAL

16.950,50

DEUSELINO LIMA DE SOUZA
PRODUTOS
AIPIM, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas, larvas, fermentados ou rançoso,
material terroso e sujidades, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Devendo ser
DESCASCADO, EMBALADO E CONGELADO,
em sacos plásticos transparentes, embalagem
de 1 kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser caixa térmica, que impeça o
descongelamento do produto, com data de
fabricação e validade. Transporte e a
conservação de forma adequada para o
consumo. Com indicação de peso.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in natura,
apresentando frutos com grau médio de
maturação, tamanho e coloração uniformes,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas
e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre
de resíduos de fertilizantes. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. devendo ser
transportada de forma adequada.
Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
BANANA DA TERRA, de 1ª qualidade in
natura, tamanho médio, fresca integra e firme,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades,
substâncias terrosas, parasitos e larvas. De
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
COCO RALADO, de 1ª qualidade, da polpa de
coco, sem adição de açúcar, textura suave,
sabor e odor característico, não rançoso. O
produto deverá ser elaborado de acordo com o
Regulamento
Técnico
para
Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos,

UNID

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

kg

250

5,67

1.417,50

kg

500

3,83

1.915,00

kg

500

5,10

2.550,00

kg

300

22,00

6.600,00
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Resolução 12/2001 da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido
de frutos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de
coloração vermelho intenso, apresentar aspecto,
cor cheiro e sabor característico do produto,
alimentício a base de urucum. Embalagem com
10 unidades de 100 gramas. Deverá conter a
validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
fornecedor, rotulagem, data de fabricação. De
acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
FARINHA DE MANDIOCA, seca, grupo seco,
SUB-GRUPO FINA, classe BRANCA, isenta de
matéria terrosa, mofo, parasitas e larvas, sem
fermentação ou ranço, sem bolores e leveduras,
livre de umidade, embalagem plástica atóxico
transparente de 1 Kg, com identificação do
produto, data de fabricação, validade mínima de
6 meses a contar da data da entrega e peso
líquido.
(APRESENTAR AMOSTRA).
NÃO SERÁ
ACEITO COR CARACTERÍSTICO ESCURO,
OU TEXTURA GROSSA.
JENIPAPO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com
indicação de peso.
LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos

kg

70

23,80

1.666,00

kg

300

5,86

1.758,00

KG

200

7,17

1.434,00

kg

200

3,15

630,00
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estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto
às características microbiológicas, as verduras
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela
ANVISA.
Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.
VALOR TOTAL

17.970,50

DEUSELINO LIMA DE SOUZA
PRODUTOS
AIPIM, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas, larvas, fermentados ou rançoso,
material terroso e sujidades, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Devendo ser
DESCASCADO, EMBALADO E CONGELADO,
em sacos plásticos transparentes, embalagem
de 1 kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser caixa térmica, que impeça o
descongelamento do produto, com data de
fabricação e validade. Transporte e a
conservação de forma adequada para o
consumo. Com indicação de peso.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in natura,
apresentando frutos com grau médio de
maturação, tamanho e coloração uniformes,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas
e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre
de resíduos de fertilizantes. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. devendo ser
transportada de forma adequada.
Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
BANANA DA TERRA, de 1ª qualidade in
natura, tamanho médio, fresca integra e firme,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades,
substâncias terrosas, parasitos e larvas. De
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
COCO RALADO, de 1ª qualidade, da polpa de
coco, sem adição de açúcar, textura suave,
sabor e odor característico, não rançoso. O
produto deverá ser elaborado de acordo com o
Regulamento
Técnico
para
Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos,
Resolução 12/2001 da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

UNID

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

kg

250

5,67

1.417,50

kg

500

3,83

1.915,00

kg

500

5,10

2.550,00

kg

300

22,00

6.600,00
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ANVISA.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido
de frutos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de
coloração vermelho intenso, apresentar aspecto,
cor cheiro e sabor característico do produto,
alimentício a base de urucum. Embalagem com
10 unidades de 100 gramas. Deverá conter a
validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
fornecedor, rotulagem, data de fabricação. De
acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
FARINHA DE MANDIOCA, seca, grupo seco,
SUB-GRUPO FINA, classe BRANCA, isenta de
matéria terrosa, mofo, parasitas e larvas, sem
fermentação ou ranço, sem bolores e leveduras,
livre de umidade, embalagem plástica atóxico
transparente de 1 Kg, com identificação do
produto, data de fabricação, validade mínima de
6 meses a contar da data da entrega e peso
líquido.
(APRESENTAR AMOSTRA).
NÃO SERÁ
ACEITO COR CARACTERÍSTICO ESCURO,
OU TEXTURA GROSSA.
JENIPAPO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com
indicação de peso.
LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor

kg

70

23,80

1.666,00

kg

300

5,86

1.758,00

KG

200

7,17

1.434,00

kg

200

3,15

630,00
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estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto
às características microbiológicas, as verduras
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela
ANVISA.
Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.
VALOR TOTAL

17.970,50
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ANATERCIA SILVA PIMENTA
PRODUTOS
COCADAS, Isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens transparentes com data
da fabricação e prazo de validade
GELÉIA, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Sabores variados como: morango,
amora, frutas vermelhas, ameixa, manga,
goiaba,
entre
outras
combinações.
A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, fornecedor, quantidade
do produto, embalagens transparentes com data
de fabricação e prazo de validade.
VALOR TOTAL

UNID

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

kg

800

16,93

13.544,00

kg

180

35,30

6.354,00

19.898,00

VALMIRAN GAMA DE OLIVEIRA
PRODUTOS
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido
de frutos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de
coloração vermelho intenso, apresentar aspecto,
cor cheiro e sabor característico do produto,
alimentício a base de urucum. Embalagem com
10 unidades de 100 gramas. Deverá conter a
validade de no mínimo 06 meses a 01 ano,
fornecedor, rotulagem, data de fabricação. De
acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
VALOR TOTAL

UNID

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

kg

600

23,80

14.280,00

14.280,00

ANTONIA REGINA BOMFIM DIAS
PRODUTOS
COCADAS, Isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens transparentes com data
da fabricação e prazo de validade.
COCO RALADO, de 1ª qualidade, da polpa de
coco, sem adição de açúcar, textura suave,
sabor e odor característico, não rançoso. O
produto deverá ser elaborado de acordo com o
Regulamento
Técnico
para
Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação
para
Estabelecimentos
Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos,
Resolução 12/2001 da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Sabores variados como: morango,

UNID

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

kg

240

16,93

4.063,20

kg

405

22,00

8.910,00

kg

193

35,30

6.812,90
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amora, frutas vermelhas, ameixa, manga,
goiaba,
entre
outras
combinações.
A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, fornecedor, quantidade
do produto, embalagens transparentes com data
de fabricação e prazo de validade.
VALOR TOTAL

19.785,00

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE CAMAMU –
COOPROCAM
PRODUTOS
UNID QUANT. P. UNIT.
P. TOTAL
ABÓBORA, integro e de primeira qualidade,
sem lesões de origem física ou mecânicas,
kg
3.000
4,56
13.680,00
rachaduras e cortes. Isentas de sujidades,
parasitas e larvas.
AÇAFRÃO, em pó, deverá apresentar-se com
coloração
amarelo
intenso,
com
odor
característico,
isento
de
contaminação,
parasitas e de detritos animais ou vegetais.
KG
2.000
45,00
90.000,00
Embalagem fechada, indicando data de
fabricação e prazo de validade, embalagem de
200 gramas.
AIPIM, integro e de primeira qualidade, isentas
de sujidades, parasitas e larvas. Descascados
un
11.000
5,67
62.370,00
em sacos plásticos transparentes, embalagem
de 1kg, com prazo de validade.
ALFACE, 1° qualidade, compacta e firme, sem
lesões de origem física e mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração maço
4.000
4,50
18.000,00
uniformes, isentas de sujidades parasitas e
larvas. Adicionadas em caixas próprias.
ACEROLA, frutas de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e com formação
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem
KG
2.000
4,44
8.880,00
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte e sem escurecimentos.
Acondicionada em caixas próprias.
BANANA DA PRATA, tamanho médio, fresca,
não estar golpeada e danificada por quaisquer
kg
16.900
3,83
64.727,00
lesões de origem física, mecânica ou biológica
que afetem a sua aparência.
BANANA DA TERRA, tamanho grande, fresca,
não estar golpeada e danificada por quaisquer
kg
15.000
5,10
76.500,00
lesões de origem física, mecânica ou biológica
que afetem a sua aparência.
BATATA DOCE, de ótima qualidade, compacta,
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor
kg
4.000
6,00
24.000,00
típico de espécie em perfeito estado.
BEIJU DE FOLHA, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de umidade e
kg
1.500
23,33
34.995,00
fragmentos estranhos. Embalagens apropriadas
com prazo de validade e data de fabricação.
BEIJU DE COCO, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Embalagens
kg
3.000
21,43
64.290,00
transparentes com prazo de validade e data de
fabricação.
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BISCOITO DE GOMA, isenta de matéria
terrosa, fungo ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Embalagens
transparentes com prazo de validade e data de
fabricação.
BOLOS, sabores sortidos, isentas de sujidades
parasitas e larvas. Embalagens transparentes
com data de validade e fabricação.
COCADAS, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens transparentes com
prazo de validade e data de fabricação.
COCO RALADO, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Embalagens
transparentes com prazo de validade e data de
fabricação
CEBOLINHA, 1° qualidade, compacta e firme,
sem lesões de origem física e mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, isentas de sujidades parasitas e
larvas. Adicionadas em caixas próprias.
COENTRO ,1° qualidade, compacta e firme,
sem lesões de origem física e mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, isentas de sujidades parasitas e
larvas. Adicionadas em caixas próprias.
CACAU EM PÓ, coloração uniformes, isentas
de sujidades parasitas e larvas. Embalagens
transparentes com data de validade e
fabricação.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido
de frutos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de
coloração
vermelho
intenso,
apresentar
aspecto, cor cheiro e sabor característico do
produto, alimentício a base de urucum.
Embalagem com 10 unidades de 100 gramas.
Deverá conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, rotulagem, data de fabricação.
De acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
COMINHO, coloração uniformes, isentas de
sujidades parasitas e larvas. Embalagens
transparentes com data de validade e
fabricação.
COUVE, 1° qualidade, compacta e firme, sem
lesões de origem física e mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, isentas de sujidades parasitas e
larvas. Adicionadas em caixas próprias.
CRAVO DA INDIA, acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico transparente,
contendo
20g,
com
identificação
na
embalagem, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
DOCE PASTOSO, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de umidade e

kg

6.000

29,73

178.380,00

kg

4.000

16,33

65.320,00

KG

2.000

16,93

33.860,00

KG

2.000

22,00

44.000,00

kg

2.000

3,13

6.260,00

kg

2.000

3,50

7.000,00

KG

3.000

65,00

195.000,00

KG

1.000

23,80

23.800,00

kg

1.500

36,73

55.095,00

maço

4.000

3,38

13.520,00

KG

100

45,73

4.573,00

kg

200

32,17

6.434,00
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fragmentos
estranhos.
Embalagens
transparentes com prazo de validade e data de
fabricação.
FARINHA DE MANDIOCA, fina, seca, branca,
isenta de matéria terrosa, fungo ou parasitas e
livre de umidade e fragmentos estranhos.
Embalagens transparentes de 1kg.
GRAVIOLA, frutas de primeira qualidade,
apresentando tamanho, cor e com formação
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte e sem escurecimentos.
Acondicionada em caixas próprias.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Embalagens transparentes com
prazo de validade e data de fabricação.
GOIABA, de ótima qualidade, fresca, compacta
e firme, isentas de sujidades, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida.
HORTELÃ, 1° qualidade, compacta e firme,
sem lesões de origem física e mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração
uniformes, isentas de sujidades parasitas e
larvas. Adicionadas em caixas próprias.
INHAME, de ótima qualidade, compacta, firme,
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico
de espécie em perfeito estado.
JENIPAPO, de ótima qualidade, fresca,
compacta e firme, isentas de sujidades,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida.
LARANJA, de ótima qualidade, fresca,
compacta e firme, isentas de sujidades,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida.
LIMA, de ótima qualidade, fresca, compacta e
firme, isentas de sujidades, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida.
LIMÃO, de ótima qualidade, fresca, compacta e
firme, isentas de sujidades, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida.
MAMÃO, tamanho médio, sem danos e de boa
qualidade.
MELANCIA, redonda, graúda, de 1° qualidade,
fresca, com aspecto, cor e cheiro de sabor
próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser
bem desenvolvido e madura, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes.
MILHO VERDE, espiga apresentando grãos
bem desenvolvidos e novos, porém macios e
leitosos. Os grãos devem apresentar cor
amarela clara, brilhante e cristalina. Embalados
em sacos próprios com 50 espigas cada.
QUIABO, compacta e firme, sem lesões de

kg

15.000

5,86

87.900,00

kg

1.200

7,67

9.204,00

kg

307

35,30

10.837,10

KG

1.500

6,52

9.780,00

maço

1.000

3,67

3.670,00

kg

3.800

6,78

25.764,00

kg

1.200

7,17

8.604,00

kg

4.000

4,32

17.280,00

kg

3.000

5,00

15.000,00

kg

2.000

3,15

6.300,00

KG

2.000

4,08

8.160,00

KG

12.000

2,33

27.960,00

kg

3.000

4,60

13.800,00

kg

1.200

9,38

11.256,00
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origem física e mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, isentas de
sujidades parasitas e larvas. Adicionadas em
caixas próprias.
TAPIOCA, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
kg
1.300
12,00
15.600,00
estranhos. Embalagens transparentes com
prazo de validade e data de fabricação.
SALSA, 1° qualidade, compacta e firme, sem
lesões de origem física e mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração MAÇO
1.790
3,67
6.569,30
uniformes, isentas de sujidades parasitas e
larvas. Adicionadas em caixas próprias.
PALMITO, integro e de primeira qualidade,
isentas de sujidades, parasitas e larvas.
Descascados
em
sacos
plásticos
kg
200
35,00
7.000,00
transparentes, embalagem de 1kg, com prazo
de validade.
VALOR TOTAL
1.375.368,40
ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DANDARA DOS
PALMARES – A.A.D.A.D.P
PRODUTOS
UNID QUANT. P. UNIT.
P. TOTAL
ABACAXI, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
kg
200
4,72
994,00
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, sem escurecimento,
não conter substância terrosa, sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade externa
anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho
médio e uniforme. Acondicionada em caixas
próprias. Com indicação de peso
AIPIM, de 1ª qualidade, isenta de enfermidades,
parasitas, larvas, fermentados ou rançoso,
material terroso e sujidades, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Devendo ser
DESCASCADO, EMBALADO E CONGELADO,
em sacos plásticos transparentes, embalagem
kg
5,67
32.035,50
5.650
de 1 kg. A embalagem secundária do produto
deverá ser caixa térmica, que impeça o
descongelamento do produto, com data de
fabricação e validade. Transporte e a
conservação de forma adequada para o
consumo. Com indicação de peso..
ALFACE, íntegra, de 1ª qualidade, compacta e
firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações e und
4,50
3.060,00
680
cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada
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em caixas próprias. Acondicionada em
embalagem plástica, com peso expresso.
Transportadas de forma adequada.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in natura,
apresentando frutos com grau médio de
maturação, tamanho e coloração uniformes,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas
e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente, livre
de resíduos de fertilizantes. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. devendo ser
transportada de forma adequada.
Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
BANANA DA TERRA, de 1ª qualidade in
natura, tamanho médio, fresca integra e firme,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades,
substâncias terrosas, parasitos e larvas. De
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.
BATATA DOCE, classe média/ graúda,
apresentação firme, coloração uniforme, aroma,
cor e sabor típico, sem defeitos graves
(podridão úmida, seca, coração oco ou negro),
Isenta de sujidades, livres de substâncias
tóxicas ou nocivas, para uso culinário em
cozimento. Embaladas em sacos de polietileno
com indicação de peso.
BEIJU DE FOLHA, Produzido com no máximo
24 horas antes do consumo. Isenta de matéria
terrosa, mofo, fungo ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos estranhos. Contendo
rótulo com nome do fornecedor, data de
fabricação
e
validade
(APRESENTAR
AMOSTRA).
BEIJU DE COCO, Produzido com no máximo
48 horas antes do consumo. Isenta de matéria
terrosa, mofo, fungo ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos estranhos. Embalagem
plástica transparente, contendo rótulo com
nome do fornecedor, data de fabricação e
validade.
Pacote
de
250g.
(APRESENTAR AMOSTRA).
BISCOITO DE GOMA, Isenta de matéria
terrosa, mofo, fungo ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos estranhos. Embalagens
plástica transparente, contendo rótulo com
nome do fornecedor, data de fabricação e
validade. Pacote de 250g. NÃO SERÁ ACEITO
BISCOITO ESFARELADO. (APRESENTAR
AMOSTRA).
BOLO, 1ª qualidade, natural, diversos sabores,
condicionada em embalagem polipropileno

kg

2.300

3,83

8.809,00

KG

500

5,10

2.550,00

KG

200

6,00

1.200,00

KG

790

23,33

18.430,70

KG

1.270

21,43

27.216,10

KG

1.190

29,73

35.378,70

UND

1.400

16,33

22.862,00
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transparente, sem conservantes, isenta de
sujidades e parasitas e larvas. Devendo ser
transportado de forma que não deforme.
Apresentando data de fabricação e validade.
(APRESENTAR AMOSTRA).
COCADAS, Isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
KG
estranhos. Embalagens transparentes com data
da fabricação e prazo de validade.
CEBOLINHA, 1ª qualidade, sem defeitos, com
folhas verdes, sem traços de descoloração,
turgescentes,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas,
devendo
apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos
da variedade. Não poderá apresentar nada que
maço
altere a sua conformação e aparência típica.
Deverá esta, de preferência, devidamente
embalado individualmente em saco plástico.
Quanto às características microbiológicas, estes
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA.
COENTRO, 1ª qualidade, sem defeitos, com
folhas verdes, sem traços de descoloração,
turgescentes,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas,
devendo
apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos
da variedade. Não poderá apresentar nada que
kg
altere a sua conformação e aparência típica.
Deverá esta, de preferência, devidamente
embalado individualmente em saco plástico.
Quanto às características microbiológicas, estes
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA.
CACAU EM PÓ, coloração uniformes, isentas
de sujidades parasitas, mofo e larvas.
kg
Embalagens c/ 500g, transparentes com data
de validade, fabricação e fornecedor.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo, obtido
de frutos maduros de espécimes genuínos,
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de
coloração
vermelho
intenso,
apresentar
aspecto, cor cheiro e sabor característico do
produto, alimentício a base de urucum.
kg
Embalagem com 10 unidades de 100 gramas.
Deverá conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, fornecedor, rotulagem, data de
fabricação. De acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
COMINHO, em pó, fino, homogêneo, grãos
sãos, limpos, e moídos, apresentar aspecto, cor
cheiro e sabor característico do produto.
Embalagem com 10 unidades de 100 gramas.
Deverá conter a validade de no mínimo 06 maço
meses a 01 ano, dados de identificação do
produto, fornecedor, marca do fabricante, prazo
de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
COUVE, Parte verde das hortaliças, de elevada
kg
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes,

100

16,93

1.693,00

355

3,13

1.111,15

1.630

3,50

5.705,00

600

65,00

39.000,00

120

23,80

2.856,00

120

36,73

4.407,60

2.330

3,38

7.875,40
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hidratadas, sem traços de descoloração,
turgescentes, intactas, isenta de parasitas,
lavas, firmes e bem desenvolvidas. Deve
apresentar aroma, coloração e tamanho
uniformes e típica da variedade. Não são
permitidos defeitos nas verduras que lhe
alterem a sua conformação e aparência. NÃO
SERÁ ACEITO MAÇOS MENORES DE 205
GRAMAS.
DOCE PASTOSO, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Embalagens
transparentes com data de fabricação,
fornecedor e data de validade.
FARINHA DE MANDIOCA, seca, grupo seco,
SUB-GRUPO FINA, classe BRANCA, isenta de
matéria terrosa, mofo, parasitas e larvas, sem
fermentação ou ranço, sem bolores e leveduras,
livre de umidade, embalagem plástica atóxico
transparente de 1 Kg, com identificação do
produto, data de fabricação, validade mínima de
6 meses a contar da data da entrega e peso
líquido.
(APRESENTAR AMOSTRA).
NÃO SERÁ
ACEITO COR CARACTERÍSTICO ESCURO,
OU TEXTURA GROSSA.
GRAVIOLA,
1ª
qualidade,
isenta
de
enfermidades, parasitas e larvas, material
terroso e sujidades, apresentando tamanho, cor
e formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvido, sem escurecimento, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa, fungo ou
parasitas e livre de umidade e fragmentos
estranhos. Sabores variados como: morango,
amora, frutas vermelhas, ameixa, manga,
goiaba,
entre
outras
combinações.
A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, fornecedor, quantidade
do produto, embalagens transparentes com
data de fabricação e prazo de validade.
HORTELÃ, 1ª qualidade, sem defeitos, com
folhas verdes, sem traços de descoloração,
turgescentes,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas,
devendo
apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos
da variedade. Não poderá apresentar nada que
altere a sua conformação e aparência típica.
Deverá esta, de preferência, devidamente
embalado individualmente em saco plástico.
INHAME, de 1ª qualidade, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, fungo,
compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor
e sabor típico do produto. Transporte e a
conservação de forma adequada para o
consumo. Transporte deverá ser em caixas
vazadas, com indicação de peso. Evitar cortes

KG

240

32,17

7.720,08

KG

2.300

5,86

13.478,00

KG

50

7,67

383,50

KG

100

35,30

3.530,00

UND

170

3,67

623,90

KG

560

6,78

3.796,80
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no produto.
LARANJA, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com
indicação de peso.
LIMA, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. A
embaladas deverá ser caixas vazadas. Com
indicação de peso.
LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados)
sem manchas ou deformação. Fruto procedente
de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto
às características microbiológicas, as verduras
deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela
ANVISA.

KG

200

4,32

864,00

KG

100

5,00

500,00

KG

50

3,15

157,50
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Com indicação de peso. Acondicionada em
caixas próprias.
MAMÃO, 1ª qualidade, fruto procedente de
planta sadia, destinado ao consumo “in natura”,
devendo se apresentar fresco, ter atingido o
grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes à casca, isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Com
indicação de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
MILHO VERDE, cru, com casca, em espiga,
novo, são, de 1ª qualidade, tamanho grande, os
grãos devem apresentar cor amarelara clara,
brilhante e cristalina. Limpo, com grãos bem
formados,
tenros
e
macios.
Com
aproximadamente 350g. Embalados em sacos
próprios com 50 espigas cada.
OVOS DE GALINHA TERRA, de quintal/caipira,
de galinha, tamanho grande, manipulado em
condições de higiênicas e provenientes de
animais sadios. De produção recente, deverá
apresentar livre de sujidades. Não será
permitido manchas, rachaduras ou defeitos na
casca. Deverá ser frescos, apresentar casca
limpa e intacta, isenta de umidade externa
anormal, mofo ou cheiro desagradável.
Embalagem: cartela de papelão contendo 1
dúzia ou 21/2 (duas dúzias e meia), embalada
com filme plástico com rótulo contendo todas as
informações de acordo com a legislação
vigente.
QUIABO, de 1ª qualidade, fresca, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, compacta,
firme, coloração uniforme, aroma, cor e sabor
típico do produto. Transporte e a conservação
de forma adequada para o consumo. Transporte
deverá ser em caixas vazadas, com indicação
de peso.
TANGERINA, 1º qualidade, grau médio de
amadurecimento, sem batidas, tamanho grande,
deve estar rígida, sem amolecimentos,
perfurações ou mofos. Não será permitida a
mistura de diferentes variedades e espécies
dentro
da
mesma
embalagem.
A
embalagem deverá ser caixas vazadas.
TAPIOCA, seca, classe BRANCA, granulada de
boa qualidade, livre de impurezas que
impossibilite o consumo, isenta de mofo.
Embalagem plástica, contendo rótulo com nome
do fornecedor, data de fabricação e validade.

KG

50

4,08

204,00

KG

200

4,60

920,00

DZ

300

14,67

4.401,00

KG

240

9,38

2.251,20

UND

500

1,33

665,00

KG

225

12,00

2.700,00
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Pacote de 500g. (APRESENTAR AMOSTRA).
Não será aceito produto de cor escura.
SALSA, 1ª qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes,
sem
traços
de
descoloração,
turgescentes,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas,
devendo
apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e cor típicos
da variedade. Não poderá apresentar nada que
altere a sua conformação e aparência típica.
Deverá esta, de preferência, devidamente
embalado individualmente em saco plástico.
PALMITO, 1ª qualidade, isenta de sujidades,
parasitas, larvas e fungo ou fragmentos
estranhos. Descascados em sacos plásticos
transparentes, embalados de 1kg, com data de
fabricação e validade.
Valor total

KG

1.550

3,67

5.688,50

KG

950

35,00

33.250,00

296.317,63

GISANDRA CARDOZO DA SILVA
PRODUTO
AÇAFRÃO, em pó, deverá apresentarse com coloração amarelo intenso, com
odor
característico,
isento
de
contaminação, parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Embalagem
fechada, indicando data de fabricação e
prazo de validade, embalagem de 200
gramas.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in
natura, apresentando frutos com grau
médio de maturação, tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida,
isenta de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos de
fertilizantes. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. devendo
ser transportada de forma adequada.
Com indicação de peso. Acondicionada
em caixas próprias.
GRAVIOLA, 1ª qualidade, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas,
material
terroso
e
sujidades,
apresentando tamanho, cor e formação
uniforme,
devendo
ser
bem
desenvolvido, sem escurecimento, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do

UNID QUANT. P. UNIT.

P.
TOTAL

KG

64

45,00

2.880,00

KG

400

3,83

1.532,00

KG

25

7,67

191,75
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manuseio e transporte. Com indicação
de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos
graves (podridão, danos profundos,
frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de planta
sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco,
ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da
variedade,
apresentar
grau
de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato.
Não estarem danificadas por quaisquer
lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter
substância terrosa, sujidades, produtos
químicos
ou
corpos
estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade
externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Quanto
às
características
microbiológicas, as verduras deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
pela
ANVISA.
Com indicação de peso. Acondicionada
em caixas próprias.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Sabores
variados como: morango, amora, frutas
vermelhas, ameixa, manga, goiaba,
entre
outras
combinações.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação, fornecedor, quantidade do
produto, embalagens transparentes
com data de fabricação e prazo de
validade.
CACAU EM PÓ, coloração uniformes,
isentas de sujidades parasitas, mofo e
larvas.
Embalagens
c/
500g,
transparentes com data de validade,
fabricação e fornecedor.
COLORIFICO, em pó, fino, homogêneo,
obtido de frutos maduros de espécimes

KG

10

3,15

31,50

KG

50

35,30

1.765,00

KG

200

65,00

13.000,00

KG

25

23,80

595,00
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genuínos,
grãos
sãos,
limpos,
dessecados e moídos de coloração
vermelho intenso, apresentar aspecto,
cor cheiro e sabor característico do
produto, alimentício a base de urucum.
Embalagem com 10 unidades de 100
gramas. Deverá conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, fornecedor,
rotulagem, data de fabricação. De
acordo
com
as
Normas
e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
VALOR TOTAL

19.995,25

GISELE CARDOZO DA SILVA
PRODUTO
UNID QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
AÇAFRÃO, em pó, deverá apresentarse com coloração amarelo intenso,
com odor característico, isento de
contaminação, parasitas e de detritos
R$
KG
64
45,00
animais ou vegetais. Embalagem
2.880,00
fechada, indicando data de fabricação
e prazo de validade, embalagem de
200 gramas.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in
natura, apresentando frutos com grau
médio de maturação, tamanho e
coloração uniformes, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida,
isenta de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades,
R$
sem danos físicos e mecânicos KG
400
3,83
1.532,00
oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos de
fertilizantes. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. devendo
ser transportada de forma adequada.
Com
indicação
de
peso.
Acondicionada em caixas próprias.
GRAVIOLA, 1ª qualidade, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas,
material
terroso
e
sujidades,
apresentando tamanho, cor e formação
uniforme,
devendo
ser
bem
KG
25
7,67
R$ 191,75
desenvolvido, sem escurecimento, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Com indicação
de peso. Acondicionada em caixas
próprias.
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LIMÃO, 1ª qualidade, sem defeitos
graves (podridão, danos profundos,
frutos passados) sem manchas ou
deformação. Fruto procedente de
planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresco,
ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da
variedade,
apresentar
grau
de
maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato.
Não estarem danificadas por quaisquer
lesões de origem mecânica ou
provocadas por insetos, não conter
substância terrosa, sujidades, produtos
químicos
ou
corpos
estranhos
aderentes à casca, isentos de umidade
externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme.
Quanto
às
características
microbiológicas, as verduras deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
pela
ANVISA.
Com indicação de peso. Acondicionada
em caixas próprias.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos
estranhos.
Sabores
variados como: morango, amora, frutas
vermelhas, ameixa, manga, goiaba,
entre
outras
combinações.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação, fornecedor, quantidade
do produto, embalagens transparentes
com data de fabricação e prazo de
validade.
CACAU EM PÓ, coloração uniformes,
isentas de sujidades parasitas, mofo e
larvas.
Embalagens
c/
500g,
transparentes com data de validade,
fabricação e fornecedor.
COLORIFICO,
em
pó,
fino,
homogêneo, obtido de frutos maduros
de espécimes genuínos, grãos sãos,
limpos, dessecados e moídos de
coloração vermelho intenso, apresentar

KG

10

3,15

R$ 31,50

KG

50

35,30

R$
1.765,00

KG

200

65,00

R$
13.000,00

KG

25

23,80

R$ 595,00
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aspecto,
cor
cheiro
e
sabor
característico do produto, alimentício a
base de urucum. Embalagem com 10
unidades de 100 gramas. Deverá
conter a validade de no mínimo 06
meses a
01
ano,
fornecedor,
rotulagem, data de fabricação. De
acordo
com
as
Normas
e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
VALOR TOTAL

19.995,25

VANDELIO SILVA DOS SANTOS
PRODUTO
UNID QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
BISCOITO DE GOMA, Isenta de
matéria terrosa, mofo, fungo ou
parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos. Embalagens
plástica transparente, contendo rótulo
R$
KG
435
29,73
com nome do fornecedor, data de
12.932,55
fabricação e validade. Pacote de 250g.
NÃO SERÁ ACEITO BISCOITO
ESFARELADO.
(APRESENTAR
AMOSTRA).
BEIJU DE COCO, Produzido com no
máximo 48 horas antes do consumo.
Isenta de matéria terrosa, mofo, fungo
ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos.
Embalagem KG
12
21,43
R$ 257,16
plástica transparente, contendo rótulo
com nome do fornecedor, data de
fabricação e validade. Pacote de 250g.
(APRESENTAR AMOSTRA).
FARINHA DE MANDIOCA, seca,
grupo seco, SUB-GRUPO FINA, classe
BRANCA, isenta de matéria terrosa,
mofo, parasitas e larvas, sem
fermentação ou ranço, sem bolores e
leveduras,
livre
de
umidade,
embalagem
plástica
atóxico
transparente
de
1
Kg,
com
R$
KG
250
5,86
identificação do produto, data de
1.465,00
fabricação, validade mínima de 6
meses a contar da data da entrega e
peso
líquido.
(APRESENTAR AMOSTRA).
NÃO
SERÁ
ACEITO
COR
CARACTERÍSTICO ESCURO, OU
TEXTURA GROSSA.
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TAPIOCA, seca, classe BRANCA,
granulada de boa qualidade, livre de
impurezas
que
impossibilite
o
consumo, isenta de mofo. Embalagem
plástica, contendo rótulo com nome do
fornecedor, data de fabricação e
validade.
Pacote
de
500g.
(APRESENTAR AMOSTRA). Não será
aceito produto de cor escura.
BEIJU DE FOLHA, Produzido com no
máximo 24 horas antes do consumo.
Isenta de matéria terrosa, mofo, fungo
ou parasitas e livre de umidade e
fragmentos estranhos. Contendo rótulo
com nome do fornecedor, data de
fabricação e validade (APRESENTAR
AMOSTRA).
AIPIM, de 1ª qualidade, isenta de
enfermidades,
parasitas,
larvas,
fermentados ou rançoso, material
terroso e sujidades, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Devendo
ser DESCASCADO, EMBALADO E
CONGELADO, em sacos plásticos
transparentes, embalagem de 1 kg. A
embalagem secundária do produto
deverá ser caixa térmica, que impeça o
descongelamento do produto, com
data de fabricação e validade.
Transporte e a conservação de forma
adequada para o consumo.
Com
indicação de peso.

KG

300

12,00

R$
3.600,00

KG

50

23,33

R$
1.166,50

KG

100

5,67

R$ 567,00

R$
19.988,21

VALOR TOTAL
LINDAURA MARIA DA SILVA SANTOS
PRODUTO

UNID

QUANT.

P.
UNIT.

P. TOTAL

SALSA, 1ª qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas,
devendo apresentar uniformidade no
tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar
nada que altere a sua conformação e
aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado

KG

300

3,67

R$
1.101,00
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individualmente em saco plástico.
COENTRO, 1ª qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem
traços
de
descoloração,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e
cor típicos da variedade. Não poderá
apresentar nada que altere a sua
MAÇO/UND
conformação e aparência típica.
Deverá
esta,
de
preferência,
devidamente
embalado
individualmente em saco plástico.
Quanto
às
características
microbiológicas,
estes
deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in
natura, apresentando frutos com
grau médio de maturação, tamanho
e coloração uniformes, com polpa
firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida,
isenta
de
enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem
KG
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos de
fertilizantes. De acordo com a
Resolução
12/78
da
CNNPA.
devendo ser transportada de forma
adequada. Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.
BANANA DA TERRA, de 1ª
qualidade in natura, tamanho médio,
fresca integra e firme, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o
KG
consumo.
Com
ausência
de
sujidades, substâncias terrosas,
parasitos e larvas. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Com
indicação de peso. Acondicionada
em caixas próprias.
VALOR TOTAL

250

3,50

R$ 875,00

2000

3,83

R$
7.660,00

2000

5,10

R$
10.200,00

R$
19.836,00
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RUTHE DA SILVA SANTOS
PRODUTO
ALFACE, íntegra, de 1ª qualidade,
compacta e firme, com folhas frescas
e viçosas, sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e
cortes,
tamanho
e
coloração
uniformes, isentas de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionada em
caixas próprias. Acondicionada em
embalagem plástica, com peso
expresso. Transportadas de forma
adequada.
SALSA, 1ª qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas,
devendo apresentar uniformidade no
tamanho, aroma e cor típicos da
variedade. Não poderá apresentar
nada que altere a sua conformação e
aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado
individualmente em saco plástico.
BANANA PRATA, de 1ª qualidade in
natura, apresentando frutos com
grau médio de maturação, tamanho
e coloração uniformes, com polpa
firme e intacta, devendo ser bem
desenvolvida,
isenta
de
enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, de
colheita recente, livre de resíduos de
fertilizantes. De acordo com a
Resolução
12/78
da
CNNPA.
devendo ser transportada de forma
adequada. Com indicação de peso.
Acondicionada em caixas próprias.
BANANA DA TERRA, de 1ª
qualidade in natura, tamanho médio,
fresca integra e firme, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições
adequadas
para
o

UNID

QUANT.

P.
UNIT.

P. TOTAL

UND

150

4,50

R$ 675,00

KG

300

3,67

R$
1.101,00

KG

1500

3,83

R$
5.745,00

KG

1500

5,10

R$
7.650,00
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consumo.
Com
ausência
de
sujidades, substâncias terrosas,
parasitos e larvas. De acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Com
indicação de peso. Acondicionada
em caixas próprias.
COUVE, Parte verde das hortaliças,
de elevada qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem
traços
de
descoloração,
turgescentes, intactas, isenta de
parasitas, lavas, firmes e bem
desenvolvidas. Deve apresentar
MAÇO/UND
aroma,
coloração
e
tamanho
uniformes e típica da variedade. Não
são permitidos defeitos nas verduras
que lhe alterem a sua conformação e
aparência. NÃO SERÁ ACEITO
MAÇOS
MENORES
DE
205
GRAMAS.
COENTRO, 1ª qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem
traços
de
descoloração,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e
cor típicos da variedade. Não poderá
apresentar nada que altere a sua
MAÇO/UND
conformação e aparência típica.
Deverá
esta,
de
preferência,
devidamente
embalado
individualmente em saco plástico.
Quanto
às
características
microbiológicas,
estes
deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA.
MAMÃO,
1ª
qualidade,
fruto
procedente
de
planta
sadia,
destinado ao consumo “in natura”,
devendo se apresentar fresco, ter
atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentar grau de
KG
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato
e imediato. Não estarem danificadas
por quaisquer lesões de origem

200

3,38

R$ 676,00

450

3,50

R$
1.575,00

500

4,08

R$
2.040,00
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mecânica ou provocadas por insetos,
não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à casca,
isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho
médio e uniforme. Com indicação de
peso. Acondicionada em caixas
próprias.
R$
19.462,00

VALOR TOTAL
MARIA SANTOS DA SILVA
PRODUTO

UNID

SALSA, 1ª qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas,
devendo apresentar uniformidade no
tamanho, aroma e cor típicos da
KG
variedade. Não poderá apresentar
nada que altere a sua conformação e
aparência típica. Deverá esta, de
preferência, devidamente embalado
individualmente em saco plástico.
CEBOLINHA, 1ª qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem
traços
de
descoloração,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e
cor típicos da variedade. Não poderá
apresentar nada que altere a sua
MAÇO/UND
conformação e aparência típica.
Deverá
esta,
de
preferência,
devidamente
embalado
individualmente em saco plástico.
Quanto
às
características
microbiológicas,
estes
deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA.
COUVE, Parte verde das hortaliças,
de elevada qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes, hidratadas, sem
MAÇO/UND
traços
de
descoloração,
turgescentes, intactas, isenta de
parasitas, lavas, firmes e bem

QUANT.

P.
UNIT.

P. TOTAL

60

3,67

R$ 220,20

36

3,13

R$ 112,68

60

3,38

R$ 202,80
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desenvolvidas. Deve apresentar
aroma,
coloração
e
tamanho
uniformes e típica da variedade. Não
são permitidos defeitos nas verduras
que lhe alterem a sua conformação e
aparência. NÃO SERÁ ACEITO
MAÇOS
MENORES
DE
205
GRAMAS.
COENTRO, 1ª qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem
traços
de
descoloração,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, devendo apresentar
uniformidade no tamanho, aroma e
cor típicos da variedade. Não poderá
apresentar nada que altere a sua
MAÇO/UND
conformação e aparência típica.
Deverá
esta,
de
preferência,
devidamente
embalado
individualmente em saco plástico.
Quanto
às
características
microbiológicas,
estes
deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA.
GELÉIA, isenta de matéria terrosa,
fungo ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos estranhos.
Sabores variados como: morango,
amora, frutas vermelhas, ameixa,
manga,
goiaba,
entre
outras
KG
combinações. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, fornecedor, quantidade
do
produto,
embalagens
transparentes
com
data
de
fabricação e prazo de validade.
BEIJU DE FOLHA, Produzido com
no máximo 24 horas antes do
consumo. Isenta de matéria terrosa,
mofo, fungo ou parasitas e livre de
umidade e fragmentos estranhos.
KG
Contendo rótulo com nome do
fornecedor, data de fabricação e
validade
(APRESENTAR
AMOSTRA).
VALOR TOTAL

60

3,50

R$ 210,00

120

35,30 R$ 4.236,00

60

23,33 R$ 1.399,80

R$ 6.381,19

Camamu/BA, 08 de setembro de 2022.
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Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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CNPJ/MF nº 13.753.306/0001-60

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE
Processo de Inexigibilidade nº 013IN/2022
O Prefeito Municipal de Camamu - Bahia, no uso de suas atribuições legais e
com fundamento no artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
ratifica a inexigibilidade de licitação em favor da empresa ANTONIO RIOS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA inscrita no CNPJ/MF sob o nº
28.917.098/0001-65, com sede na Rua Jose Calixto, 259 – Centro, Valente –
BA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
acompanhamento jurídicos aos projetos de requalificação e urbanização de
assentamento precário localizado neste município – REURB-S E REURB-E,
fundamentado no Artigo 25, II, c/c o Art. 13, VI, da Lei Federal nº 8.666/93,
conforme documentos constantes do respectivo processo.
Camamu - Bahia, 16 de setembro de 2022.

_________________________________
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
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CNPJ Nº 13.753.306/0001-60

RESULTADO FINAL PREGÃO ELETRÔNICO 010PESRP/2022
O Município de Camamu torna público que em 29/09/2022 foram adjudicados os
objetos do Pregão Eletrônico 010PESRP/2022, Registro de preço para contratação da
aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender aos alunos da rede
pública de ensino do Município de Camamu (BA).
ITEM
1.AVEIA, EM FLOCOS, 100% NATURAL, sem aditivos
ou conservantes. Isento de mofo, livre de parasitas e
substâncias nocivas. Embalagem em CAIXA de, no
mínimo 165g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e validade, de
acordo com a resolução vigente da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de entrega.
2.AMIDO DE MILHO, produto amiláceo, deve ser
fabricado a partir das matérias primas sãs e limpas. Não
podendo estar úmido, fermentados ou rançoso.
Embalagem deverá ser em sacos plásticos ou de papel
impermeável fechado, rotulagem, deve estar em pacote de
200g. Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. O produto a ser entregue não poderá ter
validade inferior a 06 meses.
3.ARROZ INTEGRAL, embalagem primária de 1kg em
polietileno, contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade.
4.ARROZ PARBOILIZADO, embalagem primaria de 1kg
em polietileno, contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, grãos inteiros, isento de sujidades, mofo e
materiais estranhos, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. O
produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a
06 meses.
5.ARROZ, grupo beneficiado, sub-grupo polido, classe
LONGO FINO, TIPO 1, no mínimo de 80% de peso de
grãos inteiros, isento de sujidades, mofo e materiais
estranhos, validade mínima de 06 meses. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de entrega.
6.BISCOITO, TIPO MAIZENA, embalagem dupla,
contendo 400 g, caixa com 20pct, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de

LICITANTE
CLASSIFICADO
EM 1º LUGAR:

VALOR (R$)

J FELIPE DE
SOUZA-ME

2.495,00

FN LOCACOES E
TRANSPORTES
EIRELLI

13.250,00

VVM
ATACADISTA DE
ALIMENTOS
EIRELI

1.098,00

VVM
ATACADISTA DE
ALIMENTOS
EIRELI

128.100,00

SUPERNUTRE
COMERCIAL
EIRELI ME

55.500,00

FN LOCACOES E
TRANSPORTES
EIRELLI

337.963,00
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fabricação, prazo de validade, número do lote, CNPJ do
fabricante, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de entrega.
7.BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER. Embalagem
dupla contendo 400 g, caixa com 20pct, valor energetico
134 kcal, carboidrato 20g, proteina 3,2g, para porção de
30g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número
do lote, CNPJ do fabricante, peso liquido e de acordo com
as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo
de validade mínima 06 meses a partir da data de entrega.
8.BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, acondicionado em
embalagem contendo 400g, caixa de 20pct, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, data de fabricação, peso liquido, CNPJ do
fabricante, número do lote, e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de entrega.
9.CAFÉ, EM PÓ TORRADO e moído, TRADICIONAL,
Embalagem a vácuo de com 24 Unidades de 250 gramas,
de primeira qualidade, com selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café – ABIC. O produto devera
ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria
451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos
– CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação, lote,
prazo de validade, identificação do produto e marca o
fabricante.
10.CANJICA, CANJICA DE MILHO, milho branco TIPO
1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de materiais terrosas,
mofo, parasitos e de detritos animais ou vegetais com o
máximo de 15% de umidade. Embalagem de 500g.
11.MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA
MINGAU, sabores chocolate, morango e tradicional,
produto amiláceo, deve ser fabricado a partir das matérias
primas sãs, limpas, isenta de sujidades e mofo.
Embalagem deverá ser em sacos plásticos ou de papel
impermeável fechado, rotulagem deve estar em pacote de
500g. Embalagem contendo data de fabricação, lote, prazo
de validade, identificação do produto e marca o
fabricante. Prazo de validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega.
12.FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, grupo seca,
tipo 1, amarela, obtido da ligeira torração da raladura das
raízes da mandioca. Embalagem de polietileno em pacote
de 1kg, com dados de identificação do produto, número
do lote, marca do fabricante, prazo de validade. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de entrega.
13.FARINHA DE MILHO flocada, flocos grandes, amarela
sem sal não transgênico, sem sódio. Embalada em saco
plástico atóxico e selada. Isenta de mofos, bolores, fungos,
larvas e livres de sujidades, odores estranhos e
substâncias nocivas. Embalagem transparente de 500
gramas.
14.FARINHA, DE TRIGO COM FERMENTO, enriquecido
com ferro e ácido fólico, tradicional. Isenta de sujidades e
mofo.
Embalagem
plástica
de
polietileno,
transparente/atóxico ou de papel original de fábrica, em

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

449.000,00

J FELIPE DE
SOUZA-ME

297.250,00

J FELIPE DE
SOUZA-ME

91.627,20

VVM
ATACADISTA DE
ALIMENTOS
EIRELI

40.080,00

VVM
ATACADISTA DE
ALIMENTOS
EIRELI

5.117,00

FN LOCACOES E
TRANSPORTES
EIRELLI

38.600,00

J FELIPE DE
SOUZA-ME

19.800,00

VVM
ATACADISTA DE
ALIMENTOS
EIRELI

11.875,00
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pacote de 01 Kg, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, número do lote,
prazo de validade e peso líquido, de acordo com as
Normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
15.FARINHA, DE TRIGO SEM FERMENTO, tradicional.
Isenta e sujidades e mofo. Embalagem plástica de
polietileno, transparente/atóxico ou de papel original de
fábrica, em pacote de 1kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, número
do lote, prazo de validade e peso líquido. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
16.FERMENTO BIOLOGICO SECO, EM PÓ, para pães e
massas. Embalagem, contendo 10g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega.
17.FUBÁ DE MILHO- obtido pela moagem do grão de
milho, enriquecida com ferro e ácido fólico produto de
aspecto fino, amarelo, livre de umidade. Embalagem
plástica de polietileno transparente original de fábrica, em
pacote de 500g, livre de parasitas, odores estranhos,
substâncias nocivas, prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega. Com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, número do lote, prazo de validade e peso
líquido. Prazo de validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega.
18.MACARRÃO PARAFUSO, Massa alimentícia de
farinha de trigo, com ovos, Sem colesterol. Fabricados a
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo
estar fermentadas ou rançosas. Embalagem de polietileno,
em pacote de 500g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, número do lote, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
19.MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE. Massa alimentícia
de semolina de trigo, com ovos, corantes naturais. Sem
colesterol. Fabricados a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las
antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou
rançosas. Embalagem de polietileno, em pacote de 500g,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
20.MASSA, DE SOPA, massa alimentícia de farinha de
trigo, com ovos, Sem colesterol. Fabricados a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitos e larvas. As massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar
fermentadas ou rançosas. Embalagem de polietileno, em
pacote de 500g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
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validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
21.MILHO MUNGUNZÁ BRANCO, em grão, seco.
Embalagem c/ 500 g. Apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, livre de umidade, parasitos,
mofo e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. Com dados de identificação do produto, lote,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido. Prazo de validade mínima 06
meses a partir da data de entrega.
22.MILHO XEREM, Milho granulado tipo canjiquinha,
aspecto fino, amarelo, livre de umidade. Sem nenhum tipo
de sujeira, mofo e perfurações na embalagem. Apresentar
na embalagem identificação do produto, marca do
fabricante, peso liquido, data de fabricação, lote, e
validade, e atender as Normas e/ou Resoluções vigentes
da ANVISA/MS. Deverá ser entregue com no mínimo de
06 meses de validade a partir da data de entrega.
23.MILHO, em grão, seco, PARA PIPOCA. Embalagem c/
500g. Apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades, parasitos, mofo e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
24.MINGAU de chocolate com leite. INGREDIENTES:
açúcar, amido de milho, maltodextrina, leite em pó, soro
de leite em pó, chocolate em pó enriquecido com ferro e
ácido fólico, amido de milho modificado, gordura de
palma, sal, coco ralado, aromatizantes e corantes
artificiais. EMBALAGEM: saco de polietileno leitoso
contendo 01 (um) quilo do produto.
25.MISTURA PARA BOLO, sabores variados, fabricado a
partir de matérias primas selecionadas. Produto em pó,
em embalagem de 1kg, em sacos de polietileno opaco,
hermeticamente fechado. Isenta de sujidades e mofo. O
prazo de validade deverá ser de no mínimo 12 meses, que
deverá estar impresso na embalagem. Data de fabricação.
26.MARGARINA, vegetal, com sal. Isenta de sujidades e
mofo. Embalagem: pote com 250g, com dados de
identificação do produto, identificação do fabricante, data
de fabricação, validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA-MS ou Ministério da
Agricultura.
27.MARGARINA, vegetal, com sal. Embalagem: pote com
500 g, com dados de identificação do produto,
identificação do fabricante, data de fabricação, validade e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA-MS ou Ministério da Agricultura.
28.ÓLEO DE SOJA, comestível, tipo 1, enriquecido com
vitamina E, embalado em garrafa PET contendo 900 ml.
Com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e peso líquido.
29.AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na
cor branca. Embalagem primaria de 1kg, 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. A DATA DE
VALIDADE NÃO INFERIOR A 06 MESES.
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30.ADOÇANTE, DIETETICO LIQUIDO, embalagem com
100 ml, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Na
entrega, somente será aceito o produto que tenha data de
validade de, no mínimo, 12 meses.
31.ACHOCOLATADO, em pó, instantâneo, tradicional,
composto por cacau em pó, açúcar, maltodextrina,
complexo vitamínico, sal e lecitina de soja. Embalagem:
pacote de polietileno com pelo menos 200 gramas. Em
caso de produtos com embalagem (latas, potes, etc.) não
serão aceitos aquelas que estiverem enferrujadas,
estufadas,
amassadas,
trincadas,
apresentarem
vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou
qualquer outro sinal de alteração do produto. Deve conter
o registro no MS, data de fabricação com prazo de
validade e número de lote aparente, constando no rótulo
declaração ou certificado do tipo do produto. De acordo
com a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos-CNNPA.
Na entrega,
somente será aceito o produto que tenha data de validade
de, no mínimo, 06 meses.
32.GELATINA
EM
PÓ,
SABORES
DIVERSOS.
Embalagem com 75g. Composto por minerais: Ferro e
Zinco. Sem corante artificiais, gordura ou colesterol. Com
data fabricação, validade de 12 meses e número do lote,
prazo de validade e peso liquido.
33.ACHOCOLATADO EM PÓ SEM AÇÚCAR, produto
obtido do cacau em pó, instantâneo, podendo conter soro
de leite e/ou leite em pó desnatado; isento de açúcares,
podendo conter estabilizante lecitina de soja e aroma
natural de baunilha; embalagem de mínimo 200 gramas.
De acordo com a resolução 12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos-CNNPA. Na
entrega, somente será aceito o produto que tenha data de
validade de, no mínimo, 06 meses.
34.GOIABADA, produto de boa qualidade, Embalagem:
com 250g, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo
de validade e peso liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
35.CANELA, EM CASCA, para uso em mingaus e
mugunzá. Ausência de sujidades e mofo. Embalagem,
contendo no mínimo 100 g, com data de fabricação,
identificação do produto e marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos-CNNPA.
36.MOLHO DE TOMATE, simples, temperado e
concentrado, de consistência pastosa. Ausência de
sujidades, parasitas, lavas e mofo. Embalagem original de
fabrica em tetra pack, de 320g ou 340g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade, peso liquido. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de entrega. NÃO SERÁ
ACEITO SACHÊ.
37.EXTRATO, DE TOMATE, TIPO TRADICIONAL,
concentrado. Isenta de parasitas, mofo, odores estranhos.
Embalagem com 24 Unidades de 260g, com dados de
identificação do produto, número do lote, marca do
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fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Prazo
de validade mínima 06 meses a partir da data de entrega.
Prazo de validade mínima 06 meses a partir da data de
entrega. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM SACHÊ.
38.CANELA, EM PÓ, para uso em mingaus e mugunzá.
Ausência de sujidades e mofo. Embalagem, contendo no
mínimo 100 g, com data de fabricação, identificação do
produto e marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos-CNNPA.
39.FOLHA DE LOURO, em Folhas Secas, embalagem
contendo 4g ou 5g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, número
do lote, prazo de validade, peso liquido. Ausência de
sujidades e mofos. validade mínima de 06 meses a contar
da data de entrega.
40.OREGANO, em folhas desidratadas, acondicionado em
embalagem com no mínimo 10g, isenta de sujidades,
mofo. Validade do produto não deverá ser inferior a 12
meses, contata a partir da data da entrega. O produto
deverá estar em conformidade com as normas e/ou
legislação vigente do Ministério de Agricultura.
Rotulagem contendo, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, número do lote, CNPJ do fabricante, peso
liquido.
41.SAL, refinado, iodado, para consumo com granulação
uniforme e com cristais brancos, isenta de sujidades e
mofo. Embalagem contendo 1 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS ou registro no Ministério da Agricultura.
42.VINAGRE de ÁLCOOL, tipo macio. Embalagem com
750 ml, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
43.VINAGRE de MAÇÃ, tipo macio. Embalagem com
750ml, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
44.CARNE BOVINA MOÍDA, embalagem de 01 (kg).
Bovina congelada, dianteira, paleta, músculo, acém
desossado – congelada, moída, contendo no máximo 07%
(sete) de gordura, ser isenta de cartilagens e ossos.
Manipulada em condições higiênicas e provenientes de
animais em boas condições de saúde, abatidos sob
inspeção veterinária. Aspecto, cheiro e sabor próprios, cor
própria. Embalagem: saco de polietileno atóxico. As
embalagens devem estar íntegras (lacradas). PRODUTO
EMBALADO À VÁCUO, acondicionado em caixas
lacradas e a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data
de validade, Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada
em cada embalagem secundaria e em cada embalagem
primaria, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de inspeção
(SIF, SIE, SIM). De acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
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da Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99. Prazo
de validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.
45.ATUM, aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de 170g, valor enrgético de 82 kcal e
9g de proteína, contendo prazo de validade, marca do
fabricante e número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção do SIM ou SIE OU SIF.
validade mínica de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
46.CARNE BOVINA, CHARQUEADA, curada e seca,
ponta de agulha, em adequada conservação e cor
característico do produto. Embalagem a vácuo em plástico
transparente, embalagem secundaria de papelão, com
ausência de sujidades, parasitas, lavas, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, código de barras, data de embalagem, número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de inspeção
(SIF, SIE, SIM). De acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada em cada
embalagem secundaria e em cada embalagem primaria.
Prazo de validade mínima 12 meses a partir da data de
entrega.
47.CARNE BOVINA, congelado, de segunda, ACÉM SEM
OSSO em cubos e sem gordura. Embalagem de 1kg em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
ausência de sujidades, parasitas e lavas, cor característico
do produto, contendo identificação do produto, frigorífico
de origem, marca do fabricante, data de embalagem,
prazo de validade, quantidade (Peso-Kg), deve ser
apresentada em cada embalagem secundaria e em cada
embalagem primaria, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de inspeção
(SIF, SIE, SIM). De acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99. Prazo
de validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.
48.CARNE BOVINA, congelado, MÚSCULO, sem
gordura. Cor característico do produto. Embalagem de
1kg em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, com embalagem secundaria de papelão,
ausência de sujidades, parasitas, lavas, contendo
identificação do produto, frigorífico de origem, marca do
fabricante, data de embalagem, prazo de validade,
número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de inspeção
(SIF, SIE, SIM). De acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada em cada
embalagem secundaria e em cada embalagem primaria.
Prazo de validade mínima 12 meses a partir da data de
entrega.
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49.OVO, tipo extra classe A, branco. Com casca íntegras,
intacta, isenta de umidade externa anormal, mofo ou
cheiro desagradável, sem manchas, rachaduras ou
defeitos. Embalagem contendo 30 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, com data
de validade recente, aviário de origem e com registro no
SIM, SIF ou CISPOA.
50.PEITO DE FRANGO com pele e com osso, congelado
com adição de água de no máximo 8%, aspecto, cor e
cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha
esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas;
deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de
qualidade, limpo (sem excesso de gordura), corte de
acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem
extensão, atingindo partes não cotadas; apresentar após o
desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo
pardo, brilho e odor suave, acondicionado em embalagem
plástica atóxica, disposta em caixa de papelão reforçada e
internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de
nylon, contendo em seu rótulo: espécie do produto, data
da embalagem, validade e peso, sem tempero.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada em cada
embalagem secundaria e em cada embalagem primaria.
Prazo de validade mínima 12 meses a partir da data de
entrega.
51.PEIXE CONGELADO, FILÉ-Embalagem: deve estar
intacta, com capacidade de 1kg. Isenta de sujidades,
parasitas e lavas. Prazo de validade mínima 12 meses a
partir da data de entrega. Quantidade (Peso-Kg), deve ser
apresentada em cada embalagem secundaria e em cada
embalagem primaria.
52.PROTEÍNA DE SOJA SABOR FRANGO/CARNE:
produzida a partir da farinha de soja desengordurada,
submetida a processos de extrusão, fricção, pressão
adequada e tratamento térmico, texturizada. Embalagem
com 20 unidades de 400 g com dados de identificação do
produto, isenta de sujidades e mofo, marca do fabricante,
prazo de fabricação e validade, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
53.SARDINHA em lata (EXCETO BOCA TORTA) aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
125g pelo liquido, drenado de 84g, valor energético de 142
kcal, 7,9 de proteína, contendo prazo de validade, marca
do fabricante e número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção do SIM ou SIE ou SIF
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
54.VÍSCERA, FÍGADO BOVINO, congelado, entre as
características cor escura, com ausência de pontos
amarelado, cortes uniformes. Ausência de pontos
referentes a parasitos, ausência de sujidades. Não será
aceito outras vísceras misturadas a essa. PRODUTO
EMBALADO Á VÁCUO, de 1Kg transparente
impermeável, com embalagem segundaria caixa de
papelão, contendo identificação do produto, frigorífico de
origem, marca do fabricante, data de embalagem, prazo
de validade, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA/MAPA e carimbo de inspeção
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(SIF, SIE, SIM). De acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal/Vigilância Sanitária nº5504/99.
Quantidade (Peso-Kg), deve ser apresentada em cada
embalagem secundaria e em cada embalagem primaria.
Prazo de validade mínima 12 meses a partir da data de
entrega.
55.CREME DE LEITE, apresentação, aspecto, cheiro, sabor
e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem
de 200g. Embalagem contendo data de fabricação, lote,
prazo de validade, identificação do produto e marca o
fabricante. Prazo de validade mínima 06 meses a partir da
data de entrega.
56.IOGURTE, o produto não deverá apresentar sinais de
sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não
característico do produto. Descrição Iogurte natural,
sabores variados, ricos em nutriente. Embalagem de 1
LITRO, com indicação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e data de validade de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ser
registrado no Ministério da Agricultura e ou Saúde. Prazo
de validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.
57.LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, Obtido pela
desidratação, adicionada de sacarose ou glicose. Aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar
isentos de ranço e de outras características indesejáveis. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, data de fabricação e validade, procedência,
informações nutricionais, número do lote, quantidade do
produto. Caso o produto seja embalado em latas, limpas,
isentas de ferrugem, não amassada, não estufada,
resistente, que garanta a integridade do produto ou
embalagem em caixa. Atender as exigências do Ministério
da Agricultura e DIPOA, conforme portaria 369 de
04/09/1997 e do Regulamento de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal. Deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a contar da data
de entrega. Embalagem com 395g.
58.LEITE DE COCO, Embalagem com de 500ml. Com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade
mínima 06 meses a partir da data de entrega.
59.LEITE LIQUIDO DESNATADO tetra pack, com
embalagem de 1Lt, contendo prazo de validade, marca do
fabricante e número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção do SIM ou SIE ou SIF
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
60.LEITE LIQUIDO INTEGRAL tetra pack, com
embalagem de 1Lt, contendo prazo de validade, marca do
fabricante e número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção do SIM ou SIE ou SIF
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
61.LEITE, EM PÓ, INTEGRAL. Embalagem contendo 200
g, com dados de identificação do produto, Número do
lote, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido,

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

1.914,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

134.800,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

2.210,00

J FELIPE DE
SOUZA-ME

50.600,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

SUPERNUTRE
COMERCIAL

2.570,00

88.950,00

553.000,00
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nome e CNPJ do fabricante, prazo de validade e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS e Ministério da Agricultura Rotulagem
contendo no mínimo, registro no Ministério da
Agricultura, e a expressão ``não contém glúten´´. Prazo de
validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.
62.POLPA DE FRUTA NATURAL, diversos sabores,
acondicionada em embalagem de 1KG de polipropileno
transparente, sem conservantes, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais, data de fabricação, lote, prazo de validade de
acordo com a resolução 12/78 da CNNP. O produto
deverá ter registro no ministério da Agricultura e/ou
Ministério da saúde. Prazo de validade mínima 12 meses
a partir da data de entrega.
63.MAÇÃ NACIONAL,de 1ª qualidade, produto
procedente de planta sadia, destinado ao consumo “in
natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem física ou mecânica ou por
insetos e doenças que afetem suas características. Não
conter substância terrosa sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem
isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Acondicionada
em caixas próprias individualmente embalados. Com
indicação de peso.
64.MELANCIA, de 1ª qualidade, redonda, fresca,
categoria extra-graúda, com aspecto, cor e cheiro de sabor
próprio, com polpa firme e intacta, sem defeitos graves
(podridão, danos profundos, frutos passados) sem
manchas ou deformação com grau de maturação
adequado isenta de substancia terrosa, sujidades ou
corpos estranhos. Com indicação de peso. Acondicionada
em caixas próprias.
65.MELÃO, de1ª qualidade,fruto redondo ou oval, casca
firme e sem estrias, destinado ao consumo “in natura”,
devendo se apresentar fresco, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato.
Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem
mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não
conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos
ou corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de
umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às características
microbiológicas, as frutas deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. Acondicionada em caixas
próprias. Com indicação de peso
66.ALHO,de 1ª qualidade, sem réstia.Não serão
permitidas rachaduras, perfurações, cortes e dentes
chochos ou brotados.Podridões ou alterações que os
tornem impróprios para consumo. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da

EIRELI ME

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

168.000,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

134.000,00

VVM
ATACADISTA DE
ALIMENTOS
EIRELI

65.400,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

62.000,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

88.000,00
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saúde.Acondicionada em caixas próprias. Com indicação
de peso.
67.TOMATE de 1ª qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso.
68.ABÓBORA, de 1ª qualidade, in natura, com casca,
integra e firme, isenta de sujidades, umidade, insetos,
parasitas, larvasou corpos estranhos, com grau de
evolução completo de tamanho. Sem danos causados por
lesão física ou mecânica. Acondicionada em caixas
próprias. Transportados de forma adequada para o
consumo.
69.AMENDOIM COM CASCA, 1° qualidade, cru, tipo 1,
Isento de substancias nocivas, parasitas. Acondicionados
sacos de polietileno transparente com 50kg.Com indicação
de peso.
70.BATATA, do reino, INGLESA, de1ª qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.Acondicionada em caixas próprias.
Com indicação de peso.
71.BETERRABA, de 1ª qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias.Com indicação de
peso.
72.CEBOLA BRANCA,de 1ª qualidade,apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.Acondicionada
em
caixas
próprias.Com
indicação de peso.
73.CENOURA,de 1ª qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso.
74.CHUCHU,de 1ª qualidade, legumes de elevada
qualidade,
suficientemente
desenvolvidos.
Deve
apresentar aroma, sabor, coloração e tamanho uniforme e
típico da variedade. Não são permitidos nos legumes
defeitos que alterem a sua conformação e aparência. Os
legumes próprios para o consumo devem ser procedentes
de vegetais genuínos, estarem livres de enfermidades; não
danificados por qualquer lesão de origem mecânica ou
por insetos; não estarem sujos de terra; não conterem
corpos estranhos aderentes, isenta de umidade externa
anormal, odor e sabor estranhos. Quanto às características
microbiológicas, os legumes deverão obedecer aos

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

44.000,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

2.471,00

FRACASSADO

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

34.860,00

11.400,00

43.000,00

33.950,00

16.870,00
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padrões estabelecidos pela ANVISA. Características
microscópicas: Ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso.
75.MILHO VERDE, cru, com casca, em espiga, novo, são,
de 1ª qualidade, tamanho grande, os grãos devem
apresentar cor amarelara clara, brilhante e cristalina.
Limpo, com grãos bem formados, tenros e macios. Com
aproximadamente 350g. Embalados em sacos próprios
com 50 espigas cada.
76.PEPINO, de 1ª qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de
acordo
com
a
Resolução
12/78
da
CNNPA.Acondicionada em caixas próprias.
Com
indicação de peso
77.PIMENTÃO,de 1ª qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso
78.REPOLHO,de 1ª qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
Acondicionada em caixas próprias. Com indicação de
peso.
79.FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 novo, grupo
beneficiado anão, variedade carioquinha, teor máximo de
impureza de 2%, constituído de grãos inteiros, sãos,
isentos de materiais terrosos, de parasitas, mofo, odores
estranhos, substâncias nocivas sujidades e mistura de
outras variedades e espécies, embalagem primaria plástica
atóxica de 1 Kg. Prazo de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, número
do lote, prazo de validade e peso líquido. Prazo de
validade mínima 06 meses a partir da data de entrega.
NÃO SERÁ ACEITO FEIJÃO DA MARCA REAL.

SUPERNUTRE
COMERCIAL
EIRELI ME

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

699.800,00

12.000,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

30.000,00

CLODOALDO
SOUZA BOMFIM
DE CAMAMU

12.000,00

FN LOCACOES E
TRANSPORTES
EIRELLI

129.000,00

Camamu/BA, 30 de setembro de 2022.

Sayonara Cruz Mendes Passos
Pregoeira Oficial
Portaria nº 001, de 17/01/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60
RESULTADO FINAL PREGÃO ELETRÔNICO 014PESRP/2022
O Município de Camamu torna público que em 30/08/2022 foram adjudicados
os objetos do Pregão Eletrônico 014PESRP/2022, Registro de preço para futura
prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de impressoras,
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do
Município de Camamu/BA.
LOTE

LICITANTE CLASSIFICADO EM 1º
LUGAR:

VALOR (R$)

MANUTENÇÃO
CORRETIVA E
PREVENTIVA DE
IMPRESSORAS

WM CARTUCHOS E TONERS LTDA

R$ 339.950,00

Camamu/BA, 30 de agosto de 2022.

Sayonara Cruz Mendes Passos
Pregoeira Oficial
Portaria nº 001, de 17/01/202
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