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Erratas

ERRATA DE PUBLICAÇAO AO DIA 15/06/2022 - EDIÇÃO Nº 1623, AONDE SE LÊ R$ 3.000,00
LEIA-SE 13.000,00.
AVISO DE RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ: 13.634.969/0001-66
ESTADO DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 024/2022 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA,
CNPJ: 13.634.969/0001-66, CONTRATADO: MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ:
15.324.253/0001-98, OBJETO: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA CARLOS
AGUIAR NO “SÃO JOÃO DA UNIÃO”, EM 19/06/2022. VALOR GLOBAL: R$ 13.000,00 (TRÊS MIL
REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – UNIDADE: 0503, PROJETO/ATIVIDADE: 1016 APOIO E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS, ELEMENTO: 33.90.39.00,
FONTE DO RECURSO: 010000.
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Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2022

O Município de ITAGIMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ
nº. 13.634.969/0001-66, situada à Rua São João, 01 – Itagimirim - Ba, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz Carlos Junior Silva De Oliveira, portador da
carteira de identidade RG nº 13881756-14, inscrito no CPF sob o n° 031.311.755-16,
brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE. E a Vencedora do certame licitatório Torre Forte Distribuidora LTDA,
CNPJ nº. 06.979.118/0001-90, situado à Rua Adolpho Xavier Gomes, 493B, Ivan
Moura, Eunápolis – Bahia, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão
eletrônico nº. 002/2022, neste ato representado pelo Sr. Luiz Carlos Malva, portador de
documento de CPF nº. 698.304.877-68, doravante denominada apenas CONTRATADA,
cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas da Lei de Licitações e Contratos
e suas atualizações.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto da presente Ata é o Registro de Preços AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE),
conforme especificações, quantidades e condições constantes nos Anexos do Edital, conforme
especificações e quantidades estimativas constantes dos Anexos I do Edital – Especificações do
Objeto.
Parágrafo único – Esta Ata não obriga Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM a firmar contratação
com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para
aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência
do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:
RELAÇÃO DOS ITENS SEGUE EM (ANEXO I)
LOTE 1 - GÊNEROS NÃO
PERECÍVEIS.

Prefeitura Municipal de Itagimirim – Estado da Bahia
CNPJ. 13.634.969/0001-66 | Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000 | Fone (73) 3289.2140
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UND QUANT

VALOR R$

Item

Descrição

1

AÇUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, aparencia homogenea, livre de sujidades, parasitos e
larvas, cor branca. EmbalageC6:C20impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS/INMETRO.

Kg

3
0
0
0

R$ R13,050.00
$
4
.
3
5

2

AMENDOIM, in natura, tipo 1. Apresentação com casca.

KG

1
7
5

R$R1,790.25
$
1
0
.
2
3

3

ARROZ, branco, polido, grãos inteiros, longo fino tipo 1. Embalagem contendo 1 kg As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS e INMETRO.

Kg

6
0
0
0

R$ R25,560.00
$
4
.
2
6

I
n
t
r
u
s
o

4

BISCOITO, doce,tipo maizena acondicionado em embalagem contendo 400 g As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e
registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s)

PC

4
0
0
0

R$ R16,320.00
$
4
.
0
8

S
u
p
r
a
d
e
l
l
y

5

BISCOITO, integral tipo Cream Cracker, acondicionado em embalagem contendo 400 g As seguintes informacoes deverao
ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao
devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.

PC

6
0

R$
R 265.20
$
4
.
4
2

P
e
t
y
a
n

6

BISCOITO, tipo Cream Cracker, acondicionado em embalagem contendo 400 g As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e
registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.

PC

2
0
0
0

R$R8,140.00
$
4
.
0
7

V
i
t
a
r
e
l
l
a

7

CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 g, de primeira qualidade, selo de pureza da associacao brasileira da
industria do cafe - ABIC, registro no ministério da saúde, Portaria 451/97. As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e
registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na embalagem. Conforme
a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.

PC

2
0
0

R$R1,382.00
$
6
.
9
1

T
i
c
i
a
n
a

8

FARINHA, de trigo, sem fermento, especial, primeira qualidade, embalagem contendo identificacao do produto,
acondicionada em saco plastico transparente, pacote 01 Kg. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos
orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacão ou lote, impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e INMETRO.

Kg

1
5
0
0

R$R7,485.00
$
4
.
9
9

B
r
a
n
d
i
n
n
i

9

FARINHA, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Embalagem contendo 01 Kg No rotulo deve constar a
denominacão do produto de acordo com sua designacao ou classificacao, As farinhas trarao o nome, seguida do nome
vegetal comum de origem. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data
de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia,
a data de fabricacão ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.

Kg

1
5
0
0

R$R6,135.00
$
4
.
0
9

P
.
d
o
n
o
r
t
e

UNIT

TOTAL
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10

FEIJÃO, carioquinha, tipo 1, Embalagem contendo 1 kg. As seguintes informacoes deverão ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resolucoes vigentes da Anvisa/MS e INMETRO.

Kg

4500

R$ 7.93

R$ 35,685.00

11

FERMENTO químico em pó 100g, a base de amido de milho geneticamente modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato
de sódio e carbonato de cálcio. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

300

R$ 2.93

R$ 879.00

12

FLOCOS, de milho, pre-cozido. Embalagem com 500 g, O produto deve ser rotulado de acordo com o cereal de origem e a
classificacao. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de
fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s), ausencia de sujidades, parasitos e larvas e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua
metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

2000

R$ 1.85

R$ 3,700.00

Maratá

13

FUBÁ, de milho. Embalagem com 500 g. O produto deve ser rotulado de acordo com o cereal de origem e a classificacao.
As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote,
data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

2000

R$ 1.89

R$ 3,780.00

Dorico

UN

8000

R$ 13.55

R$
108,400.00

15

MACARRÃO tipo espaguete 500 g a base de Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2
enriquecida dom ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme de milho, corantes naturais urucum e cúrcuma. As
seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote,
data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

5000

R$ 3.07

R$ 15,350.00

16

MACARRÃO tipo parafuso 500 g a base de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de
urucum. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou
lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas.
Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

5000

R$ 3.07

R$ 15,350.00

17

MASA PRONTA PARA BOLO 5Kg enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal interesterificada, amido de
milho (Bacillus thuringiensis, Streptomyces, viridochromogenes e Agrobacterium tumefaciens), sal, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio, fosfato de sódio e alumínio e fosfato monocálcico) e conservante propionato de cálcio. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia,
a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS.

UN

200

R$ 16.37

R$ 3,274.00

Vilma

18

Milho de pipoca 500g embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores,
odores estranhos e substâncias nocivas. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes.
Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

100

R$ 2.94

R$ 294.00

Dular

14

Leite em pó integral instantâneo 400g, a base de fibra, permeado de soro de leite natural, minerais (cálcio, ferro e zinco),
vitaminas (vitamina C, vitamina E, vitamina A e vitamina D) e emulsificante lecitina de soja. As seguintes informacoes
deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ
do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s)
vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de
fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.
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19

Milho para canjica branca 400g embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos
competentes. Ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto,
nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

200

R$ 4.10

R$ 820.00

P
.
d
o
n
o
r
t
e

20

SAL, refinado, iodado, indicado para consumo humano, acondicionado em embalagem contendo 1 Kg. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou lote, data de validade,
normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao
devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa
na

Kg

500

R$ 0.90

R$ 450.00

P
i
r
a
m
i
d
e

21

FARINHA, de tapioca, natural. Embalagem com 500 g. No rotulo deve constar a denominacão do produto de acordo com
sua designacao ou classificacao, As farinhas trarao o nome, seguida do nome vegetal comum de origem. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso, composicao, data de fabricacao ou
lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricacão ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da
Anvisa/MS e INMETRO.

UN

200

R$ 4.40

R$ 880.00

Valor total do lote=

P. do norte

R$ 268,989.45

LOTE 2 - GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENLATADOS, ÓLEOS,
SACHÊS)
Item

Descrição

1

ACHOCOLATADO, em pó, a base de acucar, cacau em po, lecitina de soja e aromatizantes. O chocolate deve ser obtido de
materias primas sas e limpas, isentas de materia terrosa, de parasitos, detritos animais, cascas de sementes de cacau e de
outros detritos vegetais. No preparo de qualquer qualidade de chocolate, o cacau correspondente ao tipo deve entrar, no
minimo, na proporção de 32%. O rotulo deve trazer a denominação generica de "Chocolate" seguida da classificacao
constante desta Norma. chocolates em po parcialmente desengordurados e obrigatorio a declaracao do teor de lipidios do
produto. Embalagem com 400 g. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote data de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Conforme
as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.

UN

2

Adoçante dietético, sem cilclamato de sódio, sem sacarina, sem aspartame, sem sorbitol, sem frutose na composição 100 ml. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao,
prazo/data de validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

3

Adoçante próprio para forno e fogão, sem cilclamato de sódio, sem sacarina, sem aspartame, sem sorbitol, sem
frutose 133g

UND QUANT

VALOR R$

MARCA

UNIT

TOTAL

1500

R$ 3.12

R$ 4,680.00

Chocowmix

UN

20

R$ 4.50

R$ 90.00

Sóstevia

UN

20

R$ 24.15

R$ 483.00

Lowçúcar

4

Aveia flocos finos 200g rico em proteínas, ferro, magnésio, fósforo, zinco, manganês, vitamina B1 e vitamina B5

UN

300

R$ 2.89

5

Colorau 500g a basse defubá, semente de urucum e óleo de soja

PC

250

R$ 3.62

R$ 905.00

Coringa

6

Cominho em pó 50g

PC

2000

R$ 1.09

R$ 2,180.00

R$ 867.00

Tia drica

7

Extrato de tomate concentrado copo 190g. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente
sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco,
composicao, data de fabricacao, prazo/data de validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto,
nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na
embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

4000

R$ 0.92

R$ 3,680.00

Bonare

8

Margarina Vegetal c/ sal 50% lip. 500g a base de, óleos vegetais líquidos e modificados, água, sal, soro de leite em pó,
maltodextrina, leite em pó desnatado, vitaminas b (b1, b6 e b12), selenito de sódio (selênio), vitamina a, estabilizantes:
lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico,
antioxidante: tbhq e edta cálcio dissódico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corante: beta caroteno

UN

2000

R$ 6.83

R$ 13,660.00

Claybom

9

Óleo de soja 900 ml geneticamente modificada a partir de Agrobacteruim sp.), e antioxidantes: TBHQ e ácido cítrico. As
seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao, prazo/data de
validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

2200

R$ 12.35

R$ 27,170.00

Soya

10

Proteína texturizada de soja 400g obtida através do processo de extrusão termoplástica da farinha desengordura de soja,
com coloração CLARA, sabor e odor característicos e se apresenta em granulometria máxima de 3 mm. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao, prazo/data de validade. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

200

R$ 3.75

R$ 750.00

Nurti+
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11

Proteína texturizada de soja 400g obtida através do processo de extrusão termoplástica da farinha desengordura de soja,
com coloração ESCURA, sabor e odor característicos e se apresenta em granulometria máxima de 3 mm. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao, prazo/data de validade. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

200

R$ 3.75

R$ 750.00

Nurti+

12

Vinagre de álcool 500 ml a base de fermentado acético de álcool , água e conservante INS 224, acidez 4,0%. As seguintes
informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao, prazo/data de validade. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

UN

200

R$ 1.27

R$ 254.00

Toscano

Valor total do
lote=

R$ 55,469.00

O valor total da presente Ata de Registro de Preço é de R$ 324.458,45 (trezentos e vinte e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme acima descrito.
§ 1º
Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações cm os
fornecedores.
§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma
a adequá-lo à média apurada.
§ 3º
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
§ 4º
Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
§ 5º
Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM para determinado item.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR se obriga a executar o objeto e praticar os preços registrados na presente Ata de
conformidade com as disposições do Edital de Pregão nº 002/2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
no máximo, por igual período, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento
responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a:
I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação
e na presente Ata.
VI. Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação, as formalidades de adesão a Ata
por outros Órgãos ou entidades do Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
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Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM:
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas na Lei de Licitações e Contratos.
b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM, sem justificativa aceitável.
II. Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os
requisitos desta Ata de Registro de Preços.
§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial da União/ Diário Oficial dos Municípios, considerando-se
cancelado o preço registrado.
§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.
§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, A Prefeitura Municipal de
ITAGIMIRIM poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O Foro da Comarca de EUNÁPOLIS - BA será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que
vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento duas vias de
igual teor e forma.
Itagimirim – BA, 05 de maio de 2022.
_______________________________________________________________
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM – CONTRATANTE (MUNICÍPIO)
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal

________________________________________________________

TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº. 06.979.118/0001-90
CONTRATADA
Testemunhas:

1. __________________________________
NOME:______________________________________
RG nº. ____________________SSP/_____
CPF: ________________________________________

2. __________________________________
NOME:______________________________________
RG nº. ____________________SSP/_____
CPF: ________________________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2022

O Município de ITAGIMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ nº.
13.634.969/0001-66, situada à Rua São João, 01 – Itagimirim - Ba, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal Sr. Luiz Carlos Junior Silva De Oliveira, portador da carteira de identidade RG
nº 13881756-14, inscrito no CPF sob o n° 031.311.755-16, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. E a Vencedora do certame
licitatório RD SERVIÇOS TRANSPORTES LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº. 08.402.832/0001-46,
situado à RUA G LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA, S/Nº, STELA DUBOIS, JAGUAQUARABA, CEP: 45345-000, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico nº.
002/2022, neste ato representado pelo Sr. José Santos da Silva, portador de documento de CPF
nº. 036.596.695-98, doravante denominada apenas CONTRATADA, cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitandose as partes às normas da Lei de Licitações e Contratos e suas atualizações.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto da presente Ata é o Registro de Preços AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), conforme
especificações, quantidades e condições constantes nos Anexos do Edital, conforme especificações e
quantidades estimativas constantes dos Anexos I do Edital – Especificações do Objeto.
Parágrafo único – Esta Ata não obriga Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM a firmar contratação com o
fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto
desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do
registro, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:
RELAÇÃO DOS ITENS SEGUE EM (ANEXO I)
LOTE III PALPA DE FRUTAS
ITEM

D
E
S
C
R
I
Ç

QUANT

U
N
D

MAR
CA

Valor Unitário R$
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Ã
O
Polpas de frutas congeladas, produto não fermentado, não
concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de
processo tecnológico adequado,com um teor mínimo de sólidos
totais proveniente da parte comestível do fruto. em embalagem
de 01 kg.

1

2.500

K
G

SIN
HÁ
RITA

R$

4,9 R$
9

12.475
,00

R$

12.47
5,00

VALOR TOTAL DO LOTE: DOZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

LOTE V CARNE E DERIVADOS
ITEM

1

2

3

4

5

6

D
E
S
C
RI
Ç
Ã
O
CARNE, bovina, alcatra, resfriada, sem osso. Acondicionado em filme
de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do
produto nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, charqueada, dianteiro. Acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do
produto nao poderaser inferior a 3 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, do sol, contra-filé, sem osso. Acondicionado em filme
de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do
produto nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, musculo, resfriada, sem osso. Acondicionado em
filme de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade
do produto nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
CARNE, bovina, patinho. resfriada, sem osso. Acondicionado em
filme de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade
do produto nao podera ser superior a 3 dias, contados a partir da
data de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
Carne bovina paleta, resfriada, sem osso. Acondicionado em filme de
PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do
produto nao poderaser superior a 3 dias, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.

QUANT

U
N
D

MARCA

2.000

KG

FRIBOI

200

KG

1.300

KG

CANAÃ

500

KG

1.500

500

Valor Total R$

Valor Unitário R$

R$

40
,6
6

R$

81.32
0,00

BELO
R$
CHARQUE

38
,2
7

R$

7.654,
00

R$

43
,7
7

R$

56.90
1,00

FRISA

R$

23
,9
2

R$

11.96
0,00

KG

FRIBOI

R$

36
,4
8

R$

54.72
0,00

KG

FRIBOI

R$

27
,5
1

R$

13.75
5,00
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CARNE, bovina, moida, resfriada, sem osso e sem gordura.
Acondicionado em filme de PVC transparente ou saco plastico
transparente, validade do produto nao podera ser superior a 3 dias,
contados a partir da data de sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislacao vigente do Ministerio
da Agricultura apresentando, em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do produto, nome e CNPJ do beneficiador, numero do
lote e data ou prazo de validade.
LINGUICA, calabresa, defumada, especial, acondicionado em filme
de PVC transparente ou saco plastico transparente, validade do
produto nao poderaser superior a 3 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS inclusive
apresentando, em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no minimo, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, numero do lote, data de fabricacao
e data ou prazo de validade.
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 12 unidades,
com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido minimo de 720 g e de acordo com Normas
e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS ou Ministerio da
Agricultura.
QUEIJO tipo mussarela, barra, embalagem com identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude.
CARNE, de frango, peito, congelado, acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico transparente, validade do produto nao
podera ser inferior a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas
e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS inclusive apresentando, em
sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou prazo de
validade.
SALSICHA, de carne de boi, para hot dog. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plastico transparente com identificacao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de
acordo com as Portarias do Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105
de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilancia Sanitaria n.5504/99. O
produto devera ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Saude.

1.000

KG

CAMPO
DO GADO

R$

12
,6
8

R$

12.68
0,00

800

KG

FRICO

R$

15
,4
3

R$

12.34
4,00

1.500

CR

COOPEAV
I

R$ 6,59

MINAS

R$ 31,10

300

KG

R$
0
R$
0

6.000

KG

AVESLAN

R$ 13,75

R$

9.885,0

9.330,0

82.500,0

0

400

PC

RARA

R$ 41,87

R$

16.748,0

0

VALOR TOTAL DO LOTE: TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

R$
369.797,0
0

LOTE VI BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
ITEM

D
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O

QUANT

U
N
D

MAR
CA

Valor Unitário R$
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ACHOCOLATADO LÍQUIDO a base de leite, acucar, soro de leite,
minerais e cacau em po. No preparo de qualquer qualidade de
chocolate, o cacau correspondente ao tipo deve entrar, no minimo,
na proporcao de 32%. O rotulo deve trazer a denominacao
generica de "Chocolate" seguida daclassificação constante desta
Norma. chocolates em po parcialmente desengordurados é
obrigatório a declaracao do teor de lipidios do produto.
Embalagem: caixa com 1000 ml. As seguintes informacoes
deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto estaacondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de
fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os
riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao
devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS.
IOGURTE, integral, compolpa de frutas, rico em nutrientes.
Embalagem comno minimo 1.000 ml, com indicacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, de
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da saude.
IOGURTE INTEGRAL com polpa de frutas bandeja com 6
unidades, rico em nutrientes. Embalagem com no minimo 1.000
ml, com indicacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade, de acordo com a Resolucao 12/78
da CNNPA. O produto devera ter registro no Ministerio da
Agricultura e/ou Ministerio da saude.
LEITE, DE VACA, LÍQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO,
LONGA
VIDA, rico em calcio, sem soro e sem amido, acondicionado em
embalagemtetra pak contendo 01 litro. As seguintes informacoes
deverao ser impressaspelo fabricante, diretamente na embalagem
em que o produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de
fabricacao ou lote e data de validade. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricacao ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s)
Norma(s) e/ou Resolucao(oes) vigente(s) MAPA/INMETRO.

5.000

L

ITAL
AC

R$

5,
8
9

R$

29.45
0,00

500

L

SOL

R$

4,
5
7

R$

2.285,
00

500

U
N
D

NEST
LE

R$

1
4,
4
4

R$

7.220,
00

2.000

L

BETÂ
NIA

R$

4,
8
1

R$

9.620,
00

R$

48.57
5,00

VALOR TOTAL DO LOTE: QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

O valor total da presente Ata de Registro de Preço é de R$: 430.847,00 (quatrocentos e trinta mil
oitocentos e quarenta e sete reais), conforme acima descrito.
§ 1º
Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações cm os
fornecedores.
§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma
a adequá-lo à média apurada.
§ 3º
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
§ 4º
Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
§ 5º
Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM para determinado item.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR se obriga a executar o objeto e praticar os preços registrados na presente Ata de
conformidade com as disposições do Edital de Pregão nº 002/2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
no máximo, por igual período, contados a partir da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento
responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a:
I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação
e na presente Ata.
VI. Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação, as formalidades de adesão a Ata
por outros Órgãos ou entidades do Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM:
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas na Lei de Licitações e Contratos.
b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM, sem justificativa aceitável.
II. Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os
requisitos desta Ata de Registro de Preços.
§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial da União/ Diário Oficial dos Municípios, considerando-se
cancelado o preço registrado.
§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.
§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, A Prefeitura Municipal de
ITAGIMIRIM poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O Foro da Comarca de EUNÁPOLIS - BA será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que
vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento duas vias de
igual teor e forma.
Itagimirim – BA, 05 de maio de 2022.
_______________________________________________________________
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM – CONTRATANTE (MUNICÍPIO)
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal

________________________________________________________
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RD SERVIÇOS TRANSPORTES LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ nº. 08.402.832/0001-46
CONTRATADA
Testemunhas:

1. __________________________________
NOME:______________________________________
RG nº. ____________________SSP/_____
CPF: ________________________________________

2. __________________________________
NOME:______________________________________
RG nº. ____________________SSP/_____
CPF: ________________________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2022

O Município de ITAGIMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ nº.
13.634.969/0001-66, situada à Rua São João, 01 – Itagimirim - Ba, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal Sr. Luiz Carlos Junior Silva De Oliveira, portador da carteira de identidade
RG nº 13881756-14, inscrito no CPF sob o n° 031.311.755-16, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. E a Vencedora do certame
licitatório MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ nº. 21.542.290/0001-75, situado à
RUA ADOLFO MARON, Nº 117, SALA 203, CENTRO – CEP: 45600-060, vencedora do
processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico nº. 002/2022, neste ato representado pelo
Sra. Ana Geisa Costa Santana Santos, portador de documento de CPF nº. 051.585.255-44,
doravante denominada apenas CONTRATADA, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar
no certame, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de
contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
da Lei de Licitações e Contratos e suas atualizações.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto da presente Ata é o Registro de Preços AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), conforme
especificações, quantidades e condições constantes nos Anexos do Edital, conforme especificações e
quantidades estimativas constantes dos Anexos I do Edital – Especificações do Objeto.
Parágrafo único – Esta Ata não obriga Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM a firmar contratação com o
fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto
desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do
registro, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:
RELAÇÃO DOS ITENS SEGUE EM (ANEXO I)
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LOTE
4
ITE
M
1

2

3

ESPECIFICAÇÃ
O

QDT UN

ABACAXI, de primeira, in natura, apresentando grau de maturacao tal que lhe
permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes
100
adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a
Regulamentacao
Tecnica vigente da ANVISA.
ABOBORA, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
1.500
o consumo. O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao
Tecnica vigente da
ANVISA

AIPIM, de primeira, apresentando grau de evolucao completo do tamanho, aroma e
corpropria. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas de acordo com a
3.000
Resolucao 12/78
da CNNPA.

MARCA

VALOR UN.

VALOR
TOTAL

UN
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1
5
.
2
7
0
,
0
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4

ALFACE, de primeira, tipo manteiga, em pe, apresentando grau de evolucao completo
dotamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de 1.500
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA

UN

C.MASCARENHA
S

R$

R$3
,
2
6

4
.
8
9
0
,
0
0

5

ALHO, de primeira, sem a restia. Embalagem com identificacao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto devera obedecer a Legislacao 800
Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

R$2
3
,
4
2

1
8
.
7
3
6
,
0
0

6

BANANA, da prata, de primeira, in natura, apresentando grau de maturacao tal que
lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes
6.000
adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a
RegulamentacaoTecnica vigente da ANVISA

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

R$3
,
9
0

2
3
.
4
0
0
,
0
0

7

BANANA, da terra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturacao tal que
lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes
5.000
adequadas para o consumo. O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a
RegulamentacaoTecnica vigente da ANVISA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

R$5
,
2
0

2
6
.
0
0
0
,
0
0
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0
4

2
1
.
1
2
0
,
0
0

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

R$4
,
6
9

4
.
6
9

8

9

BATATA, inglesa, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
3.000
o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolucao
12/78 da CNNPA

BETERRABA, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
1.000
o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolucao 12/78 da
CNNPA.
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8

BROCOLIS, de primeira, in natura, apresentando grau de evolucao completo do
tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a
Resolucao 12/78 da CNNPA.
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600

UN

C.MASCARENHA
S

R$

R$3
,
2
7

1
.
9
6
2
,
0
0

COUVE, de primeira, in natura, molho, inteiro, verde, apresentando grau de evolucao
completo do tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e 600
larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.

UN

C.MASCARENHA
S

R$

3,27 R$

1.962,00

GOIABA, vermelha, de primeira, in natura, com ausencia de sujidades, parasitas e
larvas, grau de maturacao que permita suportar a manipulacao, o transporte e a
720
conservacao e, condicoes adequadas para o consumo. O produto devera estar em
conformidade com asnormas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

9,09 R$

6.544,80

INHAME, branco, de primeira, com grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o consumo.
200
O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou legislacao vigente da
ANVISA/MS e da Comissao Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

5,19 R$

1.038,00

CEBOLA, de primeira, branca, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
2.000
o consumo. O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao
Tecnica vigente da ANVISA.

CEBOLINHA, de primeira, molho, apresentando grau de evolucao completo do
tamanho,
aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolucao 12/78 da CNNPA.

600

CENOURA, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
3.000
o consumo. O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao
Tecnica vigente da
ANVISA.

CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar
a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o
3.000
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolucao 12/78 da
CNNPA.

COENTRO, de primeira, em molho, apresentando grau de evolucao completo
do
tamanho, aroma e cor propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA.
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LARANJA, pera, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita suportar
a manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o consumo,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade 7.000
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

3,89 R$

27.230,00

LIMAO, tahiti, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o consumo,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade 100
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

5,19 R$

519,00

MAÇÃ vermelha de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita suportar
a manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o consumo,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade 2.500
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

7,28 R$

18.200,00

MAMÃO, formosa, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita
suportara manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o
consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em 2.000
conformidade com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

7,28 R$

14.560,00

MANGA, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o consumo,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade 1.000
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

6,49 R$

6.490,00

MELANCIA, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o consumo,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade 9.000
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

2,60 R$

23.400,00

MELAO, amarelo, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o
consumo, ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em 2.000
conformidade com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

5,20 R$

10.400,00

PEPINO, de primeira, in natura, com grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao e, condicoes adequadas para o consumo,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas. O produto devera estar em conformidade 200
com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de
Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

3,90 R$

780,00

800

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

11,72 R$

9.376,00

250

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

11,72 R$

2.930,00

2.000

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

4,58 R$

9.160,00

500

UN

NOSSO
TEMPERO

R$

5,18 R$

2.590,00

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

9,12 R$

27.360,00

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

12,87 R$

12.870,00

PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolucao 12/78 da
CNNPA.
QUIABO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolucao
12/78 da CNNPA
REPOLHO, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita
suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para
o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolucao 12/78 da
CNNPA.
Tempero verde molho de primeira

TOMATE, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar
a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o
3.000
consumo. O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao
Tecnica vigente da
ANVISA.
UVA, de primeira, tipo Italia, verde, in natura, apresentando grau de maturacao tal
que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes
1.000
adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo
com a Resolucao 12/78 da CNNPA.
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VAGEM, de primeira, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo.
200
Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com as Normas e/ou
Resolucoes da Anvisa/MS.

Kg

C.MASCARENHA
S

R$

12,97 R$

2.594,00

VALOR TOTAL >>>>>>>> R$

361.999,80

trezentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos

O valor total da presente Ata de Registro de Preço é de R$ 361.999,80 (trezentos e sessenta e um mil
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), conforme acima descrito.
§ 1º
Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações cm os
fornecedores.
§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma
a adequá-lo à média apurada.
§ 3º
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
§ 4º
Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
§ 5º
Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM para determinado item.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR se obriga a executar o objeto e praticar os preços registrados na presente Ata de
conformidade com as disposições do Edital de Pregão nº 002/2022 e seus Anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
no máximo, por igual período, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento
responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a:
I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação
e na presente Ata.
VI. Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação, as formalidades de adesão a Ata
por outros Órgãos ou entidades do Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM:
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente
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deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas na Lei de Licitações e Contratos.
b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela
Prefeitura Municipal de ITAGIMIRIM, sem justificativa aceitável.
II. Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os
requisitos desta Ata de Registro de Preços.
§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial da União/ Diário Oficial dos Municípios, considerando-se
cancelado o preço registrado.
§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.
§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, A Prefeitura Municipal de
ITAGIMIRIM poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
O Foro da Comarca de EUNÁPOLIS - BA será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que
vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento duas vias de
igual teor e forma.
Itagimirim – BA, 05 de maio de 2022.

_______________________________________________________________
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM – CONTRATANTE (MUNICÍPIO)
LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal

________________________________________________________

MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ nº. 21.542.290/0001-75
CONTRATADA
Testemunhas:

1. __________________________________
NOME:______________________________________
RG nº. ____________________SSP/_____
CPF: ________________________________________

2. __________________________________
NOME:______________________________________
RG nº. ____________________SSP/_____
CPF: ________________________________________
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO:
EXTRATO DE DISPENSA/CONTRATO
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DP-LC-033/2022
O Prefeito Municipal de Itagimirim - BA, no uso de suas atribuições:
Reconhece nos termos do disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21, a
situação de dispensa de licitação para escolha do prestador de serviços, em consonância com o parecer
formulado pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, determinando a necessária publicação deste
ato de ratificação e a lavratura do instrumento de contrato e da nota de empenho para a realização da
correspondente despesa pública. Itagimirim– BA, 05/05/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA nº. 033/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 081/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA
UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OFICIAIS
DESTE MUNICÍPIO. Contratado: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CNPJ:
05.277.208/0001-76. Valor global: R$ 29.950,00. Prazo vigência: 05/05/2022 A 31/12/2022.
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DP-LC-034/2022
O Prefeito Municipal de Itagimirim - BA, no uso de suas atribuições:
Reconhece nos termos do disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21, a
situação de dispensa de licitação para escolha do prestador de serviços, em consonância com o parecer
formulado pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, determinando a necessária publicação deste
ato de ratificação e a lavratura do instrumento de contrato e da nota de empenho para a realização da
correspondente despesa pública. Itagimirim– BA, 25/05/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA nº. 034/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 092/2022 - Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EXISTENTES NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE
DESTE MUNICÍPIO. Contratado: PEDRO FABRÍCIO MENEZES SANTOS, CNPJ/MF n.º 43.095.873/0001-38.
Valor global: R$ 9.483,00. Prazo vigência: 25/05/2022 A 24/06/2022.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
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Ref.: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. DP-LC-021/2022
O Prefeito Municipal de Itagimirim - BA, no uso de suas atribuições:
Reconhece nos termos do disposto no artigo 74, inciso I, da Lei Federal nº. 14.133/21, a situação
de inexigibilidade de licitação para escolha do prestador de serviços, em consonância com o parecer formulado
pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, determinando a necessária publicação deste ato de ratificação
e a lavratura do instrumento de contrato e da nota de empenho para a realização da correspondente despesa
pública. Itagimirim– BA, 17/05/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE nº. 021/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 096/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA O SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA, TENDO POR FINALIDADE REPAROS E TROCAS DE PEÇAS
PROGRAMADOS PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA.. Contratado: RUBI FILIAL EUNAPOLIS, CNPJ:
18.202.856/0002-96. Valor global: R$ 1.448,16. Prazo vigência: 17/05/2022 A 17/06/2022.
EXTRATO DE CONTRATO CREDENCIAMENTO:
CONTRATO ADMINISTRATIVO 093/2022 - Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO (SELF-SERVICE
SEM BALANÇA E MARMITEX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGIMIRIM – BA E SUAS SECRETARIAS. Contratado: GC CORNELLI MOURA CHURRASCARIA - ME, CNPJ:
24.933265/0001-00. Valor global: R$ 59.783,66. Prazo vigência: 05/05/2022 A 04/05/2023.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 095/2022 - Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO (SELF-SERVICE
SEM BALANÇA E MARMITEX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGIMIRIM – BA E SUAS SECRETARIAS. Contratado: ADRIANA MARQUES DE SOUZA, CNPJ: 45.587.965/0001-60. Valor
global: R$ 59.783,66. Prazo vigência: 05/05/2022 A 04/05/2023.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 097/2022 - Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. Contratado: ALBUQUERQUE
& MARQUES LTDA, CNPJ nº 30.902.684/0001-88. Valor global: R$ 74.400,00. Prazo vigência: 20/05/2022 A 20/05/2023.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 098/2022 - Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. Contratado: HELLEN
POLLYANA ROCHA SANTOS - ME, CNPJ nº 23.903.053/0001-18. Valor global: R$ 49.200,00. Prazo vigência: 19/05/2022 A
19/05/2023.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 099/2022 - Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. Contratado: DERMACOR
SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 21.503.408/001-56. Valor global: R$ 73.200,00. Prazo vigência: 10/05/2022 A 10/05/2023.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2022 - Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. Contratado: VANIA DE JESUS
DE SOUZA BISPO, CPF nº 970.490.185 - 20. Valor global: R$ 33.180,00. Prazo vigência: 19/05/2022 A 19/05/2023.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 101/2022 - Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. Contratado: CLINICA
NEUROLOGICA LOUREIRO, inscrita no CNPJ nº 17.325.600/0001-22. Valor global: R$ 57.600,00. Prazo vigência: 20/05/2022
A 20/05/2023.
CONTRATO ADMINISTRATIVO 102/2022 - Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. Contratado: PINHEIRO &
RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ nº 28.310.701/0001-46. Valor global: R$ 45.600,00. Prazo vigência: 19/05/2022 A
19/05/2023.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 103/2022 - Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA. Contratado: CLINICA
PNEUMOLOGICA DE EUNAPOLIS LTDA - ME, CNPJ nº 19.265.825/0001-66. Valor global: R$ 33.600,00. Prazo vigência:
19/05/2022 A 19/05/2023.
EXTRATO DE PREGAO ELETRONICO:
PREGAO ELETRONICO 007/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 094/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
IMPLANTAÇÃO DOS SOFTWARES GOVERNAMENTAIS DA SAÚDE, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PARA OPERACIONALIZAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO DE INDICADORES, SUPORTE TÉCNICO, LICENÇA E
GERENCIAMENTO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE SAÚDE, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA EM COMODATO, MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM – BA. Contratado: WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF n.º 10.562.589/0001-75. Valor global: R$ 192.440,00. Prazo vigência: 05/06/2022 A 04/06/2023.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO:
TERMO ADITIVO Nº. 005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 069A/2021 OBJETO: CREDENCIAMENTO, SEM
CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS CLINICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZAÇÃO DE
ANÁLISES ESPECIFICA DE PATOLOGIAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE DELES NECESSITE
DESDE QUE SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA E CONTRA REFERÊNCIA, O SISTEMA REGULADOR
LOCAL, COM VALORES COM BASE NA TABELA SUS¹ E VALORES DA TABELA DE DESONERAÇÃO APROVADA PELO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADO: ITALAB LABORATÓRIO FARMACEUTICO E ANALISES CLINICAS DE
ITAPEBI LTDA - CNPJ nº 04.777.032/0001-59. Valor: R$ 500,00. ITAGIMIRIM– BA 08 de março de 2022.
TERMO ADITIVO Nº. 002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 209/2021 OBJETO: CREDENCIAMENTO, SEM CARÁTER
DE EXCLUSIVIDADE, DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS
MÉDICAS ESPECIALIZADAS CLINICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZAÇÃO DE ANÁLISES
ESPECIFICA DE PATOLOGIAS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE DELES NECESSITE DESDE QUE
SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERENCIA E CONTRA REFERÊNCIA, O SISTEMA REGULADOR LOCAL, COM
VALORES COM BASE NA TABELA SUS¹ E VALORES DA TABELA DE DESONERAÇÃO APROVADA PELO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADO: CLINICA SANDIEGO LTDA com inscrição no CNPJ nº 35.249.427/0001-02. Valor:
R$4.000,00. ITAGIMIRIM– BA 14 de março de 2022.
TERMO ADITIVO Nº. 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 049/2022 OBJETO: CONTRATAÇAO DE PESSOA
JURIDICA PARA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS: ENESTINA ABRAO, ESCOLA MUNICIPAL BENTO GAMA FILHO, ESCOLA MUNICIPAL OTHONIEL FERREIRA
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DOS SANTOS E GRUPO ESCOLAR JUTAHY MAGALHAES JUNIOR- NO DISTRITO DE UNIAO BAIANA, CONTRATADO:
CONSTRUTORA HGS LTDA com inscrição no CNPJ nº 19.316.247/0001-40. PRAZO: 17/05/2022 A 15/08/2022.
TERMO ADITIVO Nº. 001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 018/2022 OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL E PARCELADO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO
DAS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONTRATADO: SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA com inscrição no CNPJ nº
03.872.718/0001-66.VALOR: R$ 6.310,60. ITAGIMIRIM– BA 18 de maio de 2022.
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