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Atas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019APESRP/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 Pregão Eletrônico 019APESRP/2022,
Processo Administrativo nº 131/2022, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para aquisição
de gêneros alimentícios visando atender demandas das secretarias deste município, 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 os lotes abaixo discriminados, observadas as condições do
Edital que rege o Pregão Eletrônico nº019APESRP/2022:
LOTE 03 - PÃES
ITEM

DESCRIÇÃO

01

PAO de sal, francês. Unidade de 50g de acordo com
as normas e ou Resolução da ANVISA/MS

UND

40.000

0,78

31.200,00

02

PAO de milho, Unidade de 50g de acordo com as
normas e ou Resolução da ANVISA/MS

UND

20.000

0,78

15.600,00

UND

40.000

0,78

31.200,00

UND

15.000

0,78

11.700,00

UND

300

6,00

1.800,00

03

04

05

PÃO PARA CACHORRO QUENTE, produto obtido
pela cocção, em condições técnicas adequadas de
massa preparada com farinha de trigo, fermento
biológico, sal e água, podendo conter outras
substâncias alimentícias. O produto deverá apresentar
validade mínima de 24 horas após entrega, pesando
50g. Deverão ser acondicionadas em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente de forma
que o produto seja entregue íntegro.
PAO, para hambúrguer, com no mínimo 50 g,
fabricado com matéria prima de primeira qualidade,
isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito
estado de conservação, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
PÃO de forma integral - pacote com 19 fatias

UNID. QUANT. V. UNIT V.TOTAL

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS
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ITEM

01

02
03
04

05

06

07

08

LOTE 05 – INDUSTRIALIZADOS E SECOS
DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.
ALMÔNDEGAS MISTA, carne de aves e bovina
congelada, produto industrializados, obtido a partir de
carne moída de aves e bovinos, farinha de rosca,
proteína de soja, fécula de mandioca, sal, açúcar
especiarias. Embalagem c/ dados de identificação do LATA
3.000
produto, marca do fabricante e prazo de validade. o
produto deverá ter registro no ministério da
Agricultura e / ou Ministério da saúde. lata de 830
gramas.
AZEITE, de oliva, puro, sem colesterol. Embalagem
contendo 500 ml, com identificação do produto, UND
400
marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.
AMEIXA EM CALDA, enlatada,270 gramas.
LATA
600
ACHOCOLATADO em po, a base de acucar, cacau
po, lecitina de soja e aromatizantes, Embalagem c/ 1
KG
7.000
KG.
AMIDO DE MILHO, peso líquido de 500 GRS, Não
contém quantidade significativa de proteínas gorduras
totais, gorduras trans, fibras alimentar e sódio.
Apresentar aspectos, cor, cheiro e sabor próprio,
acondicionada embalagem de vidro, contendo
CX
1.200
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
AVEIA EM FLOCOS, com embalagem secundária
de plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, com embalagem primária
em caixa de papelão, impermeável, limpo, não
violada e resistente. A embalagem deverá conter
UND
3.500
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem
de 250 g.
ADOÇANTE dietético liquida, tipo artificial,
contendo sacarina e ciclamato, acondicionado em UND
200
recipiente contendo 100 ml.
AÇÚCAR CRISTAL, sacarose obtida a partir do
caldo de cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum L.).
Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio,
isento de matéria terrosa, livre de umidade e
fragmentos estranhos. Acondicionada em embalagem
de polietileno, transparente, atoxica, original do
KG
8.000
fabricante, embalados em pacotes de 1 Kg. Na
embalagem deverá constar, os dados de identificação,
a data da fabricação, validade do produto, número do
lote, lista de ingredientes, quantidade do produto,
informação nutricional e registro no Ministério da

15,00

45.000,00

20,00

8.000,00

6,00

3.600,00

14,00

98.000,00

5,90

7.080,00

4,00

14.000,00

4,00

800,00

5,00

30.000,00
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09

10

11

12

13

14

Saúde. Deverá apresentar validade mínima de 12
(doze) meses a partir da data de entrega.
ACUCAR refinado, na cor branca, rápida dissolução,
sacarose de cana-de-açúcar. O produto deverá 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: em polietileno,
contendo data de fabricação e prazo de validade.
ARROZ integral em embalagens 1kg
ARROZ BRANCO, Tipo 1, subgrupo polido, classe
longo fino, constituídos de graus inteiros, isento de
sujidades e materiais estranhos. Acondicionada em
embalagem de polietileno, transparente, atóxica,
original do fabricante, embalados em pacotes de 1
Kg. Na embalagem deverá constar os dados de
identificação, a data da fabricação, validade do
produto, número do lote, lista de ingredientes,
quantidade do produto, informação nutricional e
registro no órgão competente. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega.
ARROZ PARBOLIZADO, Tipo 1, subgrupo polido,
classe longo fino, constituídos de graus inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos.
Acondicionada em embalagem de polietileno,
transparente, atóxica, original do fabricante,
embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem
deverá constar, os dados de identificação, a data da
fabricação, validade do produto, número do lote, lista
de ingredientes, quantidade do produto, informação
nutricional e registro no órgão competente. Deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega.
AZEITE, de dendê, puro, baixa acidez. Embalagem
contendo no mínimo 500 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e de acordo com a
Resolução 482/99 - Anvisa.
AZEITONA verde, em conserva, sem caroço.
Embalagem contendo no mínimo 200 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquida. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.

KG

6.000

5,00

30.000,00

KG

500

6,00

3.000,00

KG

8.000

5,00

40.000,00

KG

8.500

5,00

42.500,00

UND

200

6,00

1.200,00

UND

250

4,00

1.000,00

15

BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE 200ML

UND

11.000

2,00

22.000,00

16

BISCOITO DE ROSQUINHA, pacote de 400 grs,
sabores de coco e chocolate a base de farinha de trigo
/ açúcar / gordura vegetal hidrogenada / lacitna de
soja / amido de milho / açúcar invertido / leite
integral / sal. serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados
e
de
características

UND

7.000

4,00

28.000,00

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDKZRDM0OEJBODNCQTE1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Novembro de 2022
5 - Ano XIV - Nº 1420

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
organopépticasanomarmais.

17

18

19

20

21

22

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,
obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou
não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas são e limpo, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla
embalagem primária de polietileno. Na embalagem
deverá constar, os dados de identificação, a data da
fabricação, validade do produto, número do lote, lista
de ingredientes, quantidade do produto, informação
nutricional e registro do órgão competente.
Embalagem de 400g. Deverá apresentar validade
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega
BISCOITO, TIPO MAISENA, torrado. Embalagem
com 400g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido.
BISCOITO ÁGUA A SAL, dupla embalagem,
contendo no mínimo 400g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquida.
BATATA PALHA, ingredientes: batata, óleo vegetal
e sal. Não contem glúten embalagem de 140g.
Embalagem contendo dados de informação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade
CAFE, TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A
VACUO de 250 gramas, de primeira qualidade, com
selo de pureza da associação brasileira da indústria do
café - abic. O produto deverá 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 e prazo de
validade. Selo da Abic.
CREME DE LEITE, embalagem no mínimo 200
gramas, contendo especificações e data de validade.

UND

8.000

5,00

40.000,00

UND

8.000

5,00

40.000,00

UND

3.000

5,00

15.000,00

PCT

800

4,00

3.200,00

PCT

10.000

9,00

90.000,00

UND

1.800

4,00

23

CALDO DE GALINHA EM PÓ, PACOTE 1 KG

PCT

200

9,00

24

CALDO DE CARNE EM PÓ, PACOTE 1 KG

PCT

200

9,00

25

CALDO DE GALINHA TABLETE, 23 GRS

UND

3.000

1,00

26

CALDO DE CARNE TABLETE, 23 GRS

UND

3.000

1,00

27

CARNE DE SOJA, EMBALAGEM COM 500 G

PCT

2.500

5,00

28

CATCHUP tradicional, embalagem contendo no
mínimo 300 g, com identificação do produto, marca

UND

500

3,00
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CANELA em casca, PACOTE C/ 20 GRS. Com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com a resolução PCT
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
CANELA EM PÓ, embalagem com 50 grs. Com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquida, de acordo com a resolução PCT
12/78 da cnnpa. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.
COMINHO EM PÓ, embalagem, contendo no
mínimo 50 g, com identificação do produto, marca do PCT
fabricante e prazo de validade.
CORANTE, PÓ a base de semolina de milho, sal e
extrato oleoso de urucum, pacote com 50 gramas, PCT
sem glúten, com data de validade e marca do produto.
CRAVO, PACOTE 5 GRS Constituídos por botões
florais sãos, secos e limpos, acondicionado em saco
PCT
plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente.
CANJIQUINHA- Embalagem de 200 GRS. Produto
de boa qualidade, cor amarela, embalagem primaria
UND
saco polietileno atóxico e resistente. Validade mínima
de 12 meses a contar da data da entrega do produto.
COCO RALADO pacote com 100 gramas, sem
PCT
açúcar.
ERVILHA, reidratadas, conserva. Embalagem c/ no
mínimo 170g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
LATA
de acordo c/ a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
EXTRATO DE TOMATE a base de: tomate / açúcar
Lata ou Tetra (máximo de 1%) / sal (máximo de 5%
de cloreto de sódio), isento de fermentações. Não UND
deve indicar processamento defeituoso, contendo
350G
FARINHA DE MANDIOCA_ Fina, branca, torrada,
embalada em pacotes plásticos de 1 kg, transparentes,
KG
limpos não violados, resistentes.
FEIJÃO CARIOCA- TIPO 1, saco transparente
isento de sujidades não violadas, resistentes,
KG
embalagem 1KG
FEIJÃO PRETO TIPO 1 DE BOA QUALIDADE,
KG
PACOTE DE 01 KG.
FEIJÃO, FRADINHO, TIPO 1, com no mínimo 500
g. Embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
KG
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

200

2,00

500

4,00

1.000

2,00

1.500

2,00

160

2,00

800

4,00

300

4,00

1000

4,00

3.000

4,00

4.000

6,00

8.000

9,00

800

9,00

1000

9,00

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDKZRDM0OEJBODNCQTE1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

400,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

320,00

3.200,00

1.200,00

4.000,00

12.000,00

24.000,00

72.000,00

7.200,00

9.000,00
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42

43

44

45

46

FARINHA LÁCTEA, a base de farinha de trigo e
LATA
leite integral. Embalagem com no mínimo 400 GR
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL COM
FERMENTO, obtido pela moagem exclusiva do grão
de trigo, isento de terra, sem umidade (tolerado
máximo 14% de umidade). O produto deverá ter
aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor
próprios. O produto deve atender a Resolução nº 344
- 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido
fólico). Embalada em sacos transparentes, limpos,
KG
não violados, resistentes, que garantam a integridade
do produto. Embalagem primária com identificação
do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo
com a legislação. Deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1 kg
FARINHA DE TRIGO, SEM FERMENTO, obtido
pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de
terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de
umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino
branco, com cheiro e sabor próprios. O produto deve
atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de
farinhas com ferro e ácido fólico). Embalada em
sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes,
KG
que garantam a integridade do produto. Embalagem
primária com identificação do produto, especificação
dos ingredientes, informação nutricional, informações
do mesmo, prazo de validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega. Embalagem de 1 kg.
FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada sem
sal, cor amarela, sem sujidade e sem corpos
estranhos, embalagem integra e bem vedada. com
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicionados em embalagem
plástica, resistente e não violada, que garanta a PCT
integridade do produto. A embalagem deve conter os
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem 500g.
FUBÁ DE MILHO, fino produto obtido pela
moagem do grão de milho de 1 ª qualidade,
desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e
PCT
parasitos. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. O produto deve atender a Resolução nº 344
- 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido
fólico). A embalagem deve conter os dados de

1.000

10,00

2.400

6,00

2.000

6,00

3.000

3,00

1000

2,50
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12.000,00
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identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega. Embalagem de
500g
47
48

49

50

51

52
53
54
55
56
57

FERMENTO EM PÓ QUIMICO, latinha 100GR

UND

FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO,
UND
envelope 10 GRS
FOLHA, DE LOURO, seca, c/ identificação produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão PCT
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
GOIABADA EM TABLETE, com consistência de
corte, acondicionados em recipientes de, no mínimo, UND
600g.
LEITE DE COCO 500 ML, Natural preparado com
endosperma procedente de frutos é e maduras, isentos
sujidades, parasitas e larvas. Apresentar aspectos, cor,
cheiro e sabor próprio, acondicionada embalagem de
vidro, contendo externamente os dados de UND
identificação e procedências, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega, peso liquido de 200 ml.
LEITE CONDENSADO, tradicional. Embalagem
UND
com 395 g
LEITE DE VACA, EM PO, desnatado, contendo 200
PCT
g.
LEITE DE VACA, EM PO, integral, pasteurizado,
PCT
embalagem contendo 400 g.
LEITE DE VACA, LIQUIDO, integral, pasteurizado,
LITRO
longa vida, embalagem c/ 01 litro.
LEITE DE VACA, LIQUIDO, desnatado,
pasteurizado, longa vida, rico em cálcio, embalagem LITRO
c/ 01 litro.
LEITE EM PÓ, FÓRMULA INFANTIL com Ferro
LATA
para Lactentes, de 0 a 6 Meses - 400g.

500

4,00

400

1,50

200

2,00

3.000

5,00

2.800

4,00

2000

7,00

1.600

7,00

7.000

16,00

8.000

8,00

1.600

8,00

250

30,00

58

MOLHO DE TOMATE, peso 340 GRS

PCT

6.000

3,00

59

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, produto não
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de
farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. Acondicionados em embalagem plástica,
atóxica, resistente e não violada, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deve conter os
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.

PCT

6.000

4,00
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Embalagem de 500g.

60

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, produto não
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de
farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. Acondicionados em embalagem plástica,
atóxica, resistente e não violada, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deve conter os
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g.

PCT

8.000

4,00

32.000,00

61

MARGARINA DE 500 G

UND

6.000

8,00

48.000,00

PCT

4.000

4,00

16.000,00

UND

900

4,00

3.600,00

PCT

3.000

4,00

12.000,00

62

63

64

MASSA PARA SOPA, tipo dente ou concha, produto
não fermentado obtido pelo amassamento mecânico
de farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. Acondicionados em embalagem plástica,
atóxica, resistente e não violada, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deve conter
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número lote, data validade, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de
10 (dez) meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g.
MAIONESE 500GR, tradicional, embalagem,
contendo no mínimo 500 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MILHO, PARA PIPOCA, de primeira, em grão seco,
embalagem de 500 gramas. 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.

65

MILHO VERDE, embalagem com 350g

UND

2.500

4,00

10.000,00

66

MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ, Milho
seco processado em grãos crus, inteiros, para o
preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais,
acondicionados em embalagem plástica, transparente,
resistente e não violada, que garanta a integridade do
produto. A embalagem deve conter os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do

PCT

1.500

3,00

4.500,00
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

produto. Deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega. Embalagem de
500g.
MILHO DE XEREM, Embalagem com no mínimo
500G, com dados do fabricante, data de fabricação e
PCT
prazo de validade, com registro no Ministério da
Saúde e/ou Agricultura.
MISTURA, PARA BOLO, DIVERSOS SABORES,
peso liquido mínimo de 400 g. Embalagem com
dados do fabricante data de fabricação e prazo de PCT
validade, com registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura.
ÓLEO DE SOJA, produto obtido do grão de soja que
sofreu processo tecnológico adequado como
degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação ou não de desodorização. Líquido
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno UND
contendo externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega,
Peso liquido 900ml.
OVO TIPO EXTRA, CLASSE A, BRANCO.
Embalagem contendo 12 unidades, com dados de
DZ
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido mínimo de 720 g.
QUEIJO, RALADO, tradicional. Embalagem: pacote
com 50 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e UND
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
REFRIGERANTE, sabores diversos, embalagem
contendo 2 litros, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. TUBO
O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
SUCO DE FRUTA pronto p/ consumo, diversos
sabores, acondicionada em EMBALAGEM TETRA
PAK DE 200ML c/ canudo, prazo de validade
indicado, e na entrega o prazo de validade indicado UND
não deverá ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando como referência a data de fabricação do
lote, impressa na embalagem, selo ANVISA.
SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, produto
elaborado c/ sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, UND
conservado em óleo comestível, Lata c/ peso drenado
de 0,30 ou 0,50 kg.
SAL REFINADO, produto refinado, iodado, com
granulação uniforme e com cristais brancos, isento de
impurezas e umidade, de acordo com a Legislação
KG
Federal Específica, acondicionado em saco plástico,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e

1.000

2,50

2.500,00

5.000

5,00

25.000,00

2.200

10,00

22.000,00

2.200

9,00

19.800,00

1.400

4,00

5.600,00

2.000

5,00

10.000,00

2.500

2,00

5,000,00

4.000

5,30

21.200,00

1.800

1,00

1.800,00
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76

77

78

limpo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto e número de
registro. Deverá apresentar validade mínima de 01
ano a partir da data de entrega. Resolução RDC nº
130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg
TEMPERO COMPLETO, tradicional, com pimenta,
embalagem, contendo no mínimo 300 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquida. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério
da Saúde.
VINAGRE DE VINHO, produto natural fermentado
acético simples, isenta de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades,
material terroso e detritos de animais e vegetais.
Embalagem em PVC (policloreto de vinila). De 750
ML.
POLPA DE FRUTAS- Fabricadas a partir de
matérias primas limpas, deverá apresentar aspecto e
cheiro característico, livre de sujidades e substâncias
nocivas. Embalagem: plásticos transparentes de l kg,
atóxicos, bem vedados.

UND

1.000

3,00

3.000,00

UND

1.300

3,00

3.900,00

KG

10.000

12,00

120.000,00

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

1.450.000,00

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:
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A contratação com o fornecedor registrado 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:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de
05 (cinco) 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;
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* 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: 03.01, 05.01, 11.01, 07.01, 08.01 Projeto/Atividade: 2005/ 2045/ 2012/ 2021/ 2029/ 2023/ 2085/ 2030 / 2032 / 2035 / 2036
2039 / 2044 / 2077 / 2086 / 2088 – Elemento de Despesa: 33.90.30/ 33.90.32 - Fonte: 00/ 01/
02/ 04/ 09/ 14/ 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, 11 de novembro 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 019PESRP/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 Pregão Eletrônico 019PESRP/2022,
Processo Administrativo nº 131/2022, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para aquisição
de gêneros alimentícios visando atender demandas das secretarias deste município, durante o
período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa
VVM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ nº. 10.675.412/000185, estabelecida na Avenida Ayrton Senna, 15 – Centro – São Domingos/BA neste ato
representado pela Sr. Roandreson Lima Santana, inscrito no CPF n.º 950.581.765-72,
classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados, observadas as condições do
Edital que rege o Pregão Eletrônico nº019PESRP/2022:
LOTE - 01
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
IOGURTE, individuais, com 5 unidades de 200 ml,
produto obtido a partir do leite de vaca através da
adição de microrganismo benefícios à saúde que
realizam a fermentação lácticas sobre o leite. Produto
pasteurizado, adoçado e com sabor.
Embalagem
primária com identificação do produto, especificação
dos ingredientes, informação nutricional, marca do
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,
peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.
Embalagem em polietileno atóxico.
IOGURTE, líquido em embalagem de 1 litro, produto
obtido a partir do leite de vaca através da adição de
microrganismo benefícios à saúde que realizam a
fermentação lácticas sobre o leite. Produto
pasteurizado, adoçado e com sabor. Embalagem
primária com identificação do produto, especificação
dos ingredientes, informação nutricional, marca do
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade,
peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.
Embalagem em polietileno atóxico
MANTEIGA, com sal de primeira qualidade, com no
mínimo 1kg. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
QUEIJO mussarela em barra origem: leite de vaca;
embalagem com dados de identificação data de validade e
número do lote.
REQUEIJÃO CREMOSO, apresentado teor de matéria
gorda mínima de 55%, sem condimentos de sal,
acondicionado em embalagem apropriada e suas
condições deverá estar de acordo com a Portaria n°
359, de 04/09/97 do MAPA. O rótulo deverá seguir a
instrução Normativa N° 22, de 24/11/05, do MAPA,

UNID. QUANT. V. UNIT

V.TOTAL

UND

8.000

4,45

35.600,00

LITRO

6.000

12,00

72.000,00

POTE

2.500

16,00

40.000,00

KG

2.800

31,98

89.544,00

POTE

2.000

7,00

14.000,00
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devendo apresentar identificação e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade,
informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.

6

7

8

PRESUNTO, carne de boi. Embalagem com
identificação do produto marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
MORTADELA, apresentada em peça de 5kg
aproximadamente, embutida em embalagem tubular.
Produto é embalado em saco plástico à vácuo,
termoencolhives, que garantem melhor conservação,
proteção e higiene na manipulação.
Contendo data de validade e fabricação.
SALSICHA tipo 1, a granel, embalagem om
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, 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. O produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

KG

1.500

18,00

27.000,00

PEÇA

650

39,96

25.974,00

KG

12.000

12,99

155.880,00

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

459.998,00

LOTE - 02
ITEM

DESCRIÇÃO

1

BACON, embalado avácuo, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro
noMinistério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

KG

1.500

22,50

33.750,00

2

CARNE bovina, acém,resfriada, sem osso, deverá
estar isenta de tecidosinferiores como: cartilagem,
gordura parcial, nervos,tendões e coágulos.
Apresentar aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio.

KG

2.500

28,50

71.250,00

KG

6.000

16,50

99.000,00

KG

3.200

37,00

118.400,00

3

4

CARNE BOVINA
MOÍDA, de primeiraqualidade
(alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho), sem
osso, deverá estar isentade tecidos inferiores como:
cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões e
coágulos. Apresentar aspecto, cor, cheiro esabor
próprio
CARNE DE SOL, De
primeira qualidade semosso,
deverá estar isenta de tecidos inferiores comocartilagem, gordura
parcial, nervos, tendões e
coágulos. Apresentar aspectos, cor, cheiros esabor
próprio

UNID. QUANT. V. UNIT

V.TOTAL

5

CARNE bovina, charqueada, dianteiro.

KG

3.000

40,00

120.000,00

6

CARNE bovina,
musculo, resfriada, semosso, deverá
estar isenta de tecidosinferiores como: cartilagem,
gordura parcial, nervos,tendões e coágulos.
Apresentar aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio

KG

4.000

15,25

61.000,00
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7

8

9

10

11

12

13

COXA E SOBRECOXA, DE
FRANGO, a granel, congelado. Embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo devalidade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias
do ministério da agricultura, dipoa n.304de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, daresolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99, da lei
municipal / vigilância sanitária
n.5504/99 e resolução rdc n. 13 de 02/01/2001.
FRANGO CONGELADO INTEIRO, sem
tempero, contendo identificaçãodo produto, marca do
fabricante, prazo devalidade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo comas portarias do ministério da agricultura, dipoa
n.304de 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 sanitárian.5504/99.
FIGADO, bovino,inteiro, congelado.
Embalagem em filme PVC transparente
ou saco plásticotransparente,
contendo identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo comas Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resoluçãoda ANVISA n.105 de
19/05/99
e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
FILÉ DE PEITO DE
FRANGO, bandeja com1 kg,
sem osso, de primeiraqualidade, congelado. Embalagem em filmePVC
transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificaçãodo
produto, marca do fabricante, prazo devalidade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resoluçãoda
ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99 e ResoluçãoRDC n. 13
de 02/01/2001.
FILÉ, DE PEIXE,
congelado, Embalagemde 1 KG
saco plástico transparente, contendoidentificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resoluçãoda
ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.
LÍNGUIÇA
DEFUMADA_ Carnebovina suína
defumada, água, amido,proteína de soja, sal flavorizante, aromas,
naturais especialistas, conservadores nitrito e nitrato de sódio
estabilizante (polifosfofato de sódio,alho, realçado de sabor, glutamato,
momos sódio e corante natural de urucum).
Apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionada
embalagem plástica, transparente,
resistente consumo, emembalagem de 1 kg
LINGUIÇA CALABRESA DE
FRANGO, tipo frescal, de primeira qualidade, sem ossos, limpa, pouca
gordura, resfriadas, isentas de aditivos ou substâncias
estranhas ao produto, que sejam impróprias aoconsumo e que alterem
suas características naturais
(físicas, químicas eorganolépticas), inspecionadas peloministério da
agricultura.
Acomodadas em caixasde
papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.

KG

7.000

13,00

91.000,00

KG

1.500

11,00

16.500,00

KG

800

14,00

11.200,00

BANDEJA

6.000

21,00

126.000,00

KG

1.500

32,00

48.000,00

KG

3.000

22,00

66.000,00

KG

700

10,50

7.350,00
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15

16

PEIXE EM POSTA,
CORVINA, congelado, Embalagem de 1 KG saco plástico transparente,
contendo identificaçãodo produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo comas Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resoluçãoda ANVISA n.105 de
19/05/99
e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitárian.5504/99.
PEITO, de frango, comosso, de primeira qualidade,
congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendoidentificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resoluçãoda
ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99 e ResoluçãoRDC n. 13
de 02/01/2001.
TOUCINHO, suíno. Embalagem em filmePVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marca e carimbos
oficiais, deacordo com as
Portarias do Ministérioda Agricultura, DIPOAn.304
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resoluçãoda
ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.

KG

1.500

22,00

33.000,00

KG

2.400

17,00

40.800,00

KG

400

14,37

5.748,00

948.998,00

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

LOTE - 04
ITEM
1

2

DESCRIÇÃO
ABOBORA de
primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permitasuportar
a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78da CNNPA.
ALHO, de
primeira.
Embalagem comidentificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquida. O produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura e/ouMinistério da
Saúde.

UNID. QUANT. V. UNIT

V.TOTAL

KG

7.500

4,00

30.000,00

KG

300

22,90

6.870,00

3

AIPIM, raiz carnuda, grossa, descascada, congelada e acondicionada de
forma a evitardanos físicos, mecânicos e biológicos, ausência de
parasitas sujidades, larvase corpos estranhos e de
qualidade.

KG

1.500

3,90

5.850,00

4

ALFACE de
primeira, crespa,em pé, in natura, verde
brilhante.

MAÇO

900

2,90

2.610,00
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6

7

8

9

10

11

12

13

ABACAXI, in
natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para oconsumo, com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordocom a
resolução 12/78da CNNPA.
AMENDOIM,
de primeira, c/ casca, VERDE apresentando grau de maturação tal que
lhe permitasuportar a manipulação, otransporte e a conservação em
condições
adequadas para oconsumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordocom a Resolução12/78 da CNNPA. SACO C/ 50
QUILOS
BATATADOCE, de
primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para oconsumo. Com ausência
de sujidades, daCNNPA.
BATATINHA,
de primeira, in natura, 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 acordocom a
resolução 12/78da cnnpa.
BETERRABA,
de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78da CNNPA.
BANANA DATERRA, de
primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permitasuportar a manipulação, otransporte e a conservação em
condições
adequadas para oconsumo. Com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo
com a resolução12/78 da cnnpa
CEBOLINHA,
de primeira, molho, apresentandograu
de evolução completo do tamanho, aroma e cor
própria. Comausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com aResolução 12/78
da CNNPA.
CENOURA DE PRIMEIRA, in
natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para oconsumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordocom a
resolução 12/78da cnnpa.
CHUCHU DEPRIMEIRA,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a resolução 12/78
da cnnpa.

UND

2.500

4,90

12.250,00

SACO

100

23,90

2.390,00

KG

1.500

6,90

10.350,00

KG

2.400

6,00

14.400,00

KG

1.200

5,90

7.080,00

DZ

1.500

6,00

9.000,00

MAÇO

600

2,97

1.782,00

KG

3.200

5,00

16.000,00

KG

1.500

3,00

4.500,00

14

COENTRO LARGO.

MAÇO

1.200

2,99

3.588,00

15

CEBOLA de
primeira, branca,apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78da CNNPA.

KG

2.500

5,00

12.500,00
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16

CEBOLA, de
primeira, tipo roxa, apresentando grau de maturação tal que lhe
permitasuportar a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78da CNNPA.

KG

1.200

6,00

7.200,00

17

COENTRO, de
primeira, em molho, apresentandograu
de evolução completo do tamanho, aroma e cor
própria. Comausência de sujidades, parasitos e larvas,
de acordo com aResolução 12/78da CNNPA.

MAÇO

1.600

4,00

6.400,00

18

COUVE de
primeira, innatura.

MAÇO

1.000

2,79

2.790,00

19

Coco seco

UND

4000

4,00

16.000,00

5.000

4,00

KG

3.000

4,00

12.000,00

KG

5.000

7,00

35.000,00

KG

1.200

6,90

8.280,00

KG

10.000

3,64

36.400,00

KG

1.800

3,80

6.840,00

26

MILHO, in
natura, verde, em espiga, apresentando grau de evoluçãocompleto do
tamanho, aroma e cor
própria. Com ausência de sujidades, parasitos, larvas,de acordo c/ a
Resolução 12/78da CNNPA.

ESPIGAS

2.400

4,80

11.520,00

27

PEPINO, de
primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportara manipulação, otransporte e a conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

KG

2.200

4,00

8.800,00

20

21

22

23

24

25

LARANJA, de
primeira, in natura, apresentandograu
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para oconsumo. Com ausência
de sujidades, parasitos e larvas, de acordocom a Resolução 12/78
da CNNPA.
LIMAO, de
primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permitasuportar a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
MAÇÃ VERMELHA,
de primeira qualidade, frutosde
tamanho médio,no grau máximode evolução no tamanho, aromae
sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras ecom brilho.
MARACUJA,
de primeira, in natura, 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 acordocom a Resolução 12/78
da CNNPA.
MELANCIA, in
natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permitasuportar a
manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
resolução 12/78da CNA.
MELÃO, de
primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permitasuportar a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78da CNNPA.

UND
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28

29

30

31

PIMENTAO, de
primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permitasuportar
a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a resolução 12/78
da cnnpa.
QUIABO, de
primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permitasuportar a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
REPOLHO, de
primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permitasuportar
a manipulação,
o transporte e a conservação emcondições adequadas
para o consumo. Com ausência desujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78da CNNPA.
TOMATE, de
primeira distribuída em pacote de 1 kg, apresentando grau de
maturação tal que lhe permitasuportar a manipulação, otransporte e a
conservação em condições
adequadas para oconsumo.

KG

1.200

4,00

4.800,00

KG

1.000

8,00

8.000,00

KG

1.800

3,50

6.300,00

KG

7.000

6,50

45.500,00

VALOR GLOBAL NO SOMATORIO DOS ITENS

375.000,00

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 o fornecedor registrado 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 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:
O bem será entregue de uma só vez conforme Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de
05 (cinco) 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
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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.
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.
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CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: 03.01, 05.01, 11.01, 07.01, 08.01 Projeto/Atividade: 2005/ 2045/ 2012/ 2021/ 2029/ 2023/ 2085/ 2030 / 2032 / 2035 / 2036
2039 / 2044 / 2077 / 2086 / 2088 – Elemento de Despesa: 33.90.30/ 33.90.32 - Fonte: 00/ 01/
02/ 04/ 09/ 14/ 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, 11 de novembro 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 020PESRP/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 a Secretaria de Saúde a Srª Thársia
Oliveira de Menezes Bastos, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
Pregão, na forma Eletrônica, para Pregão Eletrônico 020PESRP/2022, Processo
Administrativo nº 133/2022, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para aquisição de
dispositivo móvel portátil (tablet) destinados aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Endemias desde Município, durante o período de validade da presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS
ME, inscrita no CNPJ nº. 15.213.021/0001-62, estabelecida na Praça Pirajá da Silva, 264 –
Cidade Alta – Camamu - BA, CEP – 45.445.000 neste ato representado pelo Sr. Marco
Antônio Souza Passos, inscrito no CPF n.º 726.553.055-15, classificada em primeiro lugar
para os itens abaixo discriminados, observadas as condições do Edital que rege o Pregão
Eletrônico nº020PESRP/2022:
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

Unidade

100

MARCA V.UNID

V.TOTAL

Dispositivos móveis (“Tablets”)
homologados pela ANATEL,
que incorporem as
especificações técnicas mínimas
a seguir:

 CARACTERÍSTICAS
 Tela Tamanho do Display**:
8.7" / 220.5mm

 Câmera Traseira 8MP
 Câmera frontal de 2MP
 32GB de memória interna/
3GB de RAM

01

 Alto-Falantes duplos e efeito
Dolby Atmos

 Bateria de Longa duração

938,00

SANSUNG/
93.800,00 Galaxy tab
A7 Lite

5100mAh, compatível com
carga rápida 15W

 SISTEMA OPERACIONAL
 Versão: Android / 11.0
 Plataforma: 64bit
 PROCESSADOR
 Número de Núcleos: OctaCore

 Velocidade do Processador:
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2.3GHz, 1.8GHz

 CONECTIVIDADE
 Bluetooth: Bluetooth v5.0
 Conexão Wi-Fi: 802.11
a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80

 USB: USB 2.0
 USB Conector: USB Type-C
 SENSORES
 Tipos de Sensores:
Acelerômetro, Geomagnético,
Sensor de Luz

 DISPLAY
 Tecnologia: TFT
 Número de Pixels: 1340 x 800
(WXGA+)


 GPS
 GPS: Sim

 BATERIA &
CARREGAMENTO

 Capacidade da Bateria (mAh);
5100mAh

 Tipo de Bateria: Ions de Lítio
Voltagem: Bi-Volt

(NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)

R$ 93.800,00

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
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(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s)
produto(s) solicitado(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s)
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pelo Município de Camamu/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) 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(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a
cada fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) 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 o fornecedor registrado 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 serviço 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.
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
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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.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDKZRDM0OEJBODNCQTE1OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Novembro de 2022
29 - Ano XIV - Nº 1420

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
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 decorrentes deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: 07.01 - Projeto/Atividade: 2021 –
Elemento de Despesa: 44.90.52.00 - Fonte: 02.
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, 11 de novembro de 2022.

________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
ENOC SOUZA SILVA
_________________________________________________
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAMU
THÁRSIA OLIVEIRA DE MENEZES BASTOS

________________________________________________
MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS ME
CNPJ Nº 15.213.021/0001-62
Endereço: Praça Pirajá da Silva, 275 – Cidade Alta – Camamu - BA
Representante: Marco Antônio Souza Passos
RG nº 06.683.354-08 – SSP/BA
CPF/MF nº 726.553.055-15
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