Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
Quarta-feira • 15 de Junho de 2022 • Ano XIII • Nº 2968
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atas ................................................................................................................................ 02 a 10
Atos Administrativos ....................................................................................................... 11 a 11
Decretos ......................................................................................................................... 12 a 14
Extratos de Contratos ..................................................................................................... 15 a 15

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTM2Q0Q0MJBEMKI0RTNERJ

Quarta-feira
15 de Junho de 2022
2 - Ano XIII - Nº 2968

Dom Macedo Costa

Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 011/2022
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.827.019/000158, com sede na Praça Conego Jose Lourenço centro Dom Macedo Costa - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito
Egnaldo Píton Moura brasileiro, solteiro agente de saúde, portador da Cédula de Identidade nº 081.688.05-90 SSP/BA
e CPF (MF) nº945.616.725, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2022, publicada no 19 de abril de 2022 processo administrativo nº0472/2022,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 15, de
17/02/2014 , no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir

1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios destinados a
atender as demandas das secretarias municipais de Dom Macedo Costa, conforme condições, especificados nos itens
do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 011/2022/SRP, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que
seguem:
ERALDO NAZÁRIO BARRETO PITON - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº01.433.70/0001-64, COM SEDE NA RUA
MANOEL VITORINO, Nº07, CENTRO, CEP 44560-000, DOM MACEDO COSTA, BAHIA, NESTE ATO
REPRESENTADA PELO SR.ERALDO NAZÁRIO BARRETO PÍTON, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE
Nº 1490401 – SSP/BA E CPF Nº 132.046.535-87
LOTE I
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
Arroz, branco, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as normas
e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms.
TEMPERO PRONTO. Produto constituído pela mistura de polpa de
alho, sal, cominho e corante. Sabor e odor: característicos. Aspecto:
característico ao tempero seco. EMBALAGEM de 250 gramas
MOLHO
DE
TOMATE
PRONTO TRADICIONAL Ingredientes: Tomate, cebola, açúcar, sal, amido modificado, óleo de
girassol, extrato de levedura, alho, especiarias e realçado de sabor
glutamato monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem:
sache 340g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e informações
nutricionais, de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.

UND

QTD

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

KG

100

BRILHANTE

R$ 4,43

R$ 443,00

Pct

80

DA CASA

R$ 2,90

R$ 232,00

UND

100

BONARE

R$ 1,84

R$ 184,00
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4

5

6

7

8

9

ITEM

10

11

12

13

14

Feijão, carioquinha, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as normas ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS
Macarrão, tipo espaguete, a base de farinha, com ovos. Embalagem
com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as
normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/ms.
ERVILHAS EM CONSERVA Primeira qualidade, EM LATA, imersas ou
não em líquido de cobertura apropriada submetida a processo
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados a
fim de evitar alteração, os recipientes utilizados a fim de evitar a sua
alteração. As características gerais do produto deverão atender a
Portaria n 1 - DINAL/MS de 28/01/87 e demais normas e legislações
sanitárias. Embalagem em latas, sem ferrugem e/ou amassadas. Deve
constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 12 meses.
Milho verde, em conserva, acondicionado em embalagem com
200 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com as
normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/ms.
Óleo, comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol,
rico em vitamina e. Embalagem com 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, e de acordo com as normas e/ou resoluções da
Vinagre de álcool. Embalagem com 500 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da
Anvisa/ms.
VALOR TOTAL LOTE I
LOTE II
DESCRIÇÃO

KG

100

SAFRA

R$ 8,49

R$ 849,00

Pct

50

TIO OMAR

R$ 2,50

R$ 125,00

Und

50

BONARE

R$ 2,45

R$ 122,50

Und

50

BONARE

R$ 2,62

R$ 131,00

Und

25

SOYA

R$ 9,23

R$ 230,75

Und

25

GOTA

R$ 2,55

R$ 63,75

R$ 2.381,00
UND

Achocolatado liquido a base de leite, açúcar, soro de leite, minerais
e cacau em pó. Consumo embalagem: caixa com 200
Und de
ml, acompanhado de canudo, com identificação do produto,
200 ml
marca do fabricante, prazo de validade não inferior à 120dias, e de
acordo as normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA/ms.
Achocolatado em pó, embalagem com 380 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
Und
peso liquido, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes
da ANVISA/ms
Açúcar, cristalizado, sacarose de cana-de- açúcar, na cor branca.
Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
Kg
validade, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes
da Anvisa/ms
Biscoito tipo waffer: sabor morango e chocolate biscoito
doce waffer; com recheio composição básica farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada; açúcar e outras substâncias UND
permitidas; validade mínima 4 meses a contar data entrega,
embalagem filme Bopp; pesando 150 g
Biscoito, apresentação retangular, tipo club, classificação salgado,
PCT 6
características adicionais
sem
recheio, sabores
diversos.
UNIDAD
Apresentação 6 unidades pacote 150g. Similar ou superior a marca
ES
Club Social e Pit Stop.

QTD

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

400

ITALAKINHO

R$ 2,15

R$ 860,00

40

MARATÁ

R$ 5,30

R$ 212,00

700

DOCE MEL

R$ 4,05

R$ 2.835,00

300

PARATI

R$ 2,04

R$ 612,00

400

SOL

R$ 3,80

R$ 1.520,00
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15

16

17

18

19

20

21

22
23
24

25

26

27

28

Biscoito, tipo cream cracker. Embalagem dupla contendo 400
g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
normas e resoluções vigentes da Anvisa/ms.
Biscoito, tipo maisena. Embalagem dupla, contendo 400 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante., prazo
de validade, peso liquido e de acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms.
Café, torrado e moído. Embalagem a vácuo 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.
Creme de leite, ingredientes gordura láctea - mínimo 35%,
apresentação embalagem tetra rex (caixinha), peso mínimo
300 g, conservação ambiente seco e arejado, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms.
BALA
CARAMELO
de
leite
mastigável,
sabor
leite e chocolate (meio a meio). Pacote com no mínimo 750g
Doce em tablete, tipo pé-de-moleque, tipo embalagem
individual, ingredientes açúcar, amendoim torrado, glucose e
antiumectante, pacote com 50 unid., com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms.
Doce de banana, tipo nego bom. Ingredientes: banana, açúcar, ácido
cítrico, glicose de amido. Embalagem com 50unidades, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo com as normas e/ou resoluções
vigentes da Anvisa/ms.
PIRULITO SABORES DIVERSOS. Embalagem com 50 unidades.
PAÇOCA ROLHA DE AMENDOIM. Embalada com 67 unidades.
Farinha, de trigo, com fermento. Embalagem com 01 kg, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com as normas
e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms.
FLOCOS DE MILHO, tipo FLOCÃO, pré-cozido. Embalagem com 500
g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Fubá de milho. Embalagem com 500 g, com dados de identificação
do produto, marcado fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/ms.
Requeijão cremoso: copo, ingredientes: Creme de leite, soro de leite,
caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos,
enzima protease, estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de
sódio, conservante sorbato de potássio. Não Contém Glúten. Deve
ser conservado em temperatura abaixo de 10°C, com validade
mínima de 75 dias a contar da data de entrega.
Goiabada comum, de corte, tipo a granel, aplicação sobremesa
600g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,

PCT

1000

NINFA

R$ 4,00

R$ 4.000,00

Pct

1000

NINFA

R$ 3,70

R$ 3.700,00

Pct

700

LEGITIMO

R$ 9,05

R$ 6.335,00

Und

50

DAMARE

R$ 5,99

R$ 299,50

PCT

150

EMBARÉ

R$ 12,29

R$ 1.843,50

PCT

150

MENDOQUITA

R$ 16,50

R$ 2.475,00

Pct

150

ALINAÇA

R$ 11,00

R$ 1.650,00

Pct
Pct

50
150

BIG POP
MENDOQUITA

R$ 10,50
R$ 19,00

R$ 525,00
R$ 2.850,00

Kg

40

BRANDINI

R$ 5,45

R$ 218,00

UND

40

BAIANO

R$ 1,72

R$ 68,80

UND

50

RICO

R$ 2,55

R$ 127,50

Und

50

QUALY

R$ 6,50

R$ 325,00

Kg

50

PALMEIRON

R$ 5,65

R$ 282,50
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29

30

31

32

33

34

35

36

prazo de validade e peso liquido, de acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms
IOGURTE LITRO obtido a partir do leite de vaca pasteurizado,
adoçado e com sabor de frutas. Apresentar identificação do produto,
especificação dos ingredientes, informação nutricional, data de
fabricação, prazo de validade e rotulagem de acordo com a legislação
em vigor. Embalagem de 01 litro.
UVA, passa, escura, sem semente. Embalagem com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura.
Leite
condensado,
ingredientes
leite integral/açúcar/leite
pó integral e lactose, embalagem com no mínimo 395 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com as normas
Leite de coco, tradicional. Embalagem com 200 ml, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido,
de
acordo
com
as
normas
e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms.
Leite, em pó, integral. Embalagem com 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e de acordo com as normas
e/ou
resoluções vigentes da Anvisa/ms. O produto deverá ter registro
no ministério da saúde e/ou ministério da agricultura.
Sujidades, larvas e parasitas – ausência.
Validade
–
12
meses embalagem: saco de poliéster aluminizado, rotulado,
hermeticamente fechado por termo soldagem, contendo até
MANTEIGA COM SAL. Pote de 500g, alimento constituído a partir de
creme de leite pasteurizado, com adição de sal. O produto deverá
apresentar forma cremosa à temperatura ambiente, cor amarelo claro,
sem manchas ou pontos de outra coloração, sabor e odor suave,
característico do produto, sem odor ou sabor estranho. Deverá ser
armazenado sob refrigeração com temperatura máxima de 5º C.
Ausência de insetos, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou
mortos, inteiros ou em partes, reconhecidos como vetores mecânicos;
outros animais vivos ou mortos, inteiros ou em partes, reconhecidos
como vetores mecânicos; parasitos; excrementos de insetos e ou de
outros animais; objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, que
podem causar lesões no consumidor. (Conforme Resolução ANVISA
RDC 175 de 08/07/2003). Composição aproximada por 100g: Valor
calórico total mínimo: 720 kcal, Lipídios totais mínimos: 80%. Umidade
- teor máximo: 18%. Cloreto de sódio - teor máximo: 3% Resolução 4
- Ministério da Agricultura e do Abastecimento - 08/06/2000.
POLPA de fruta, sabores variados, natural, integral, pasteurizada,
congelada, pacote de 20 unidades. Embalagem contendo todas
as identificações legais sobre o produto
Suco, de
fruta, pronto
para
consumo, diversos sabores.
Embalagem com 200 ml, tetra Pack consumo com canudo, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade não inferior à 120 dias, e de acordo com as normas
e/ou resoluções vigentes da Anvisa/ms ou ministério da
agricultura.

Und

300

MARAVILHA

R$ 6,10

R$ 1.830,00

Kg

30

TRADICIONAL

R$ 15,40

R$ 462,00

UND

30

ITALAC

R$ 5,00

R$ 150,00

UND

100

NOBRE

R$ 3,00

R$ 300,00

PCT

200

ITALAC

R$ 5,85

R$ 1.170,00

Und

100

LINDA
MINEIRA

R$ 5,70

R$ 570,00

Pct

200

PURAPOLPA

R$ 10,00

R$ 2.000,00

Und de
200 ml

500

MARATÁ

R$ 2,10

R$ 1.050,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTM2Q0Q0MJBEMKI0RTNERJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Junho de 2022
6 - Ano XIII - Nº 2968

Dom Macedo Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169

37

38

ITEM

39

40

41

42

43

44

CHOCOLATE, Tipo: escuro em barra, meio amargo, Unidade de
Fornecimento: barra de 1kg,
Características
Adicionais:
produto próprio
para
o
consumo
humano, Ingredientes
Básicos:
leite,
cacau
e
açúcar,
Observação: produto em conformidade com a legislação em vigor
REFRIGERANTE SABORES VARIADOS EMBALAGEM PET 2
LITROS. De primeira qualidade, os sabores devem ser variados,
contendo as seguintes composições: Cola - (Água gaseificada, extrato
de noz de cola, cafeína, corante amarelo IV, acidulante INS 338 e
aroma natural. Não contém glúten, não alcoólico); Laranja - (Água
gaseificada, açúcar, suco natural de laranja, 10%, aroma artificial,
acidulante INS 330, conservador INS 211, estabilizantes INS 444 e
INS 480, corante artificial INS 110. Não contém glúten, não alcoólico);
Guaraná - (Água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, 0,025%,
acidulante INS 330, corante amarelo IV, aroma sintético idêntico ao
natural, conservador INS 211, não contém glúten, não alcoólico) e
Limão (Água gaseificada, açúcar, suco natural de limão 2,5%, aroma
natural, acidulante INS 330, e conservador INS 211. Não contém
glúten, não alcoólico).
VALOTR TOTAL LOTE II
LOTE III
DESCRIÇÃO
Carne, bovina, charqueada, dianteiro. Embalagem em filme pvc
transparente ou saco
plástico
transparente,
contendo
identificação 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 resolução da Anvisa n.105 de 19/05/99
Coxa e sobre coxa de frango, congelado. Embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação
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 resolução da Anvisa
n.105 de 19/05/99 22/04/98,
LINGÜIÇA
CALABRESA,
Ingredientes Básicos:
carne
suína,
carne mecanicamente separada de aves, sal,
proteína vegetal condimentos e outros, Conservadores: nitrito
de sódio e nitrato de sódio, Unidade de Fornecimento: embalagem
plástica com 1Kg
Peito de frango, congelado. Embalagem em filme pvc transparente
ou saco plástico transparente, contendo identificação 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
resolução da Anvisa n.105
Ovos de galinha, tipo branco grande, casca lisa, limpos e
não trincados, novos, embalagem em dúzias, ou cartelas em 2,5
dúzias, em caixa de papelão
Salsicha, para hot dog, em conserva. Embalagem em filme
pvc transparente ou saco plástico transparente com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa

Kg

20

HARALD

R$ 31,50

R$ 630,00

Und

400

IT´S

R$ 7,00

R$ 2.800,00

R$ 41.700,80
UND

QTD

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

KG

30

KADÃO

R$ 43,00

R$ 1.290,00

KG

100

AVIGRAN

R$ 10,90

R$ 1.090,00

KG

30

SEARA

R$ 21,25

R$ 637,50

KG

50

AVIGRO

R$ 17,20

R$ 860,00

DZ

100

SON OVOS

R$ 7,50

R$ 750,00

KG

70

AVIVAR

R$ 11,30

R$ 791,00
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n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da resolução da Anvisa
n.105 de 19/05/99
VALOR TOTAL LOTE III
LOTE IV
ITEM

45

46
47

48

49

50

ITEM
51

52
53

DESCRIÇÃO
BOLO SIMPLES PRONTO SEM COBERTURA 1KG Sabores coco ou
chocolate. Bolo de 1kg com 20 porções de 50g. Produto obtido da
mistura de farináceos (farinha de trigo, fubá, etc.) com ovos, óleo
vegetal, açúcar, leite pasteurizado ou suco de frutas, adicionado de
fermento químico, sem conservantes químicos com pirofosfato ácido
de sódio, bicarbonato de sódio, sorbato de potássio. Cada forma deve
conter aproximadamente 1kg de bolo, com 20 porções de 50g
PRESUNTO, tipo fatiado de carne, cozido, sem capa de gordura.
QUEIJO TIPO MUSSARELA, tipo lanche, fatiado, consistência
semisuave, suave textura fibora, elástica e fechada, cor branco
amarelado, uniforme, odor láctico, pouco perceptível, crosta não
possui.
QUEIJO CUIA, ingredientes leite pasteurizado, cloreto de cálcio e
coalho, tipo queijo do reino, características adicionais embalado em
lata individual
PÃO P/ HOTDOG - Pão para “cachorro quente” de 40g de boa
qualidade com miolo branco e casca de cor dourada brilhante e
homogênea. A base de farinha de trigo (enriquecida com ferro,
cálcio e vitamina do complexo B), fécula de mandioca, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico, sal, óleo de
soja. Validade: 10 dias Embalagem: individual em saco de
polietileno
lacrado, aberto
na
vertical, acondicionado em
caixa
de
papelão contendo até 100 unidades, com dados de
identificação
do produto, marca
do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e padrões para Alimentos - CNNPA.
Não permitido o pão com fabrico de Trigo Transgênico. PACOTE
COM 10 UNIDADES
PÃO, tipo francês, sabor da massa (sal, leite ou milho) a base de
farinha de trigo (enriquecida com ferro, cálcio e vitamina do complexo
B), fécula de mandioca, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
fermento biológico, sal, óleo de soja. Unidades de 50 g, de entrega
diária.
Não
permitido
o
pão
com
fabrico de Trigo Transgênico.
VALOR TOTAL LOTE IV
LOTE V
DESCRIÇÃO
Tomate, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, tipo paulista,
tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, embaladas em sacos de
polietileno.
Batata inglesa, 1ª qualidade, tamanho medio, nova, uniforme, intacta,
firme e bem desenvolvida, sem rupturas, ou defeitos, limpa e semterra.
Cebola, tipo branca, de 1ª qualidade, sem restia, seca, nova, tamanho
médio, com casca sã, sem rupturas.

R$ 5.418,50
UND

QTD

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

Kg

250

DA CASA

R$ 14,50

R$ 3.625,00

Kg

50

SEARA

R$ 26,00

R$ 1.300,00

Kg

100

DAMARE

R$ 40,50

R$ 4.050,00

Kg

25

MILANO

R$ 46,00

R$ 1.150,00

Und

1000

DA CASA

R$ 0,60

R$ 600,00

KG

50

DA CASA

R$ 10,50

R$ 525,00

R$ 11.250,00
UND

QTD

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

Kg

40

IN NATURA

R$ 6,95

R$ 278,00

Kg

50

IN NATURA

R$ 4,95

R$ 247,50

Kg

40

IN NATURA

R$ 4,45

R$ 178,00
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54
55
56
57

ITEM

58

59

59

60

60

61

61
62
62

3.

Pimentão, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem batidas,
tamanho grande, com casca sã, sem rupturas, embaladas em sacos
de polietileno
Chuchu verde ou branco, em condições de consumo, 1ª qualidade,
tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.
Cenoura fresca, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem
batidas, tamanho médio, ou defeitos, limpa e sem-terra, embaladas em
sacos de polietileno.
Abóbora, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem batidas,
tamanho grande, com casca sã, sem rupturas.
VALOR TOTAL LOTE V
LOTE VI
DESCRIÇÃO
BANANA DA TERRA, de primeira, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a
ausência de sujidades, parasitos e lavas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA
Abacaxi, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem batidas,
tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.
INHAME - produto de boa qualidade, com polpa intacta e limpa, com
coloração e tamanho uniformes, típicos da variedade. Sem brotos,
sem rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas,
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente
à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa
anormal. De colheita recente, com características que atendam à NTA
17 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de novembro de
2002.
BATATA DOCE, de primeira, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades,
parasitos e lavas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
Maçã vermelha nacional, 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento, sem batidas, tamanho médio, com casca sã, sem
rupturas, embaladas em sacos de polietileno.
Uva Itália verde - os cachos devem estar bem cheios, com bagas
firmes e lisas, de cor e tamanho apropriados para a variedade; 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 acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA
Mamão, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem batidas,
tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.
Melancia, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem batidas,
tamanho grande, com casca sã, sem rupturas.
Melão, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem batidas,
tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.
VALOR TOTAL LOTE VI

Kg

20

IN NATURA

R$ 4,99

R$ 99,80

Kg

50

IN NATURA

R$ 4,50

R$ 225,00

Kg

50

IN NATURA

R$ 10,00

R$ 500,00

Kg

50

IN NATURA

R$ 3,10

R$ 155,00

R$ 1.683,30
UND

QTD

MARCA

VALOR UNIT

VALOR
TOTAL

Kg

150

IN NATURA

R$ 5,50

R$ 825,00

Kg

200

IN NATURA

R$ 4,95

R$ 990,00

Kg

50

IN NATURA

R$ 5,25

R$ 262,50

Kg

150

IN NATURA

R$ 3,55

R$ 532,50

Kg

400

IN NATURA

R$ 6,50

R$ 2.600,00

Kg

300

IN NATURA

R$ 6,24

R$ 1.872,00

Kg

250

IN NATURA

R$ 2,89

R$ 722,50

Kg

700

IN NATURA

R$ 1,70

R$ 1.190,00

Kg

500

IN NATURA

R$ 4,55

R$ 2.275,00

ÓRGÃO (S) PARTICIPANTE (S)
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3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa/Bahia
Secretaria de Administração
Secretaria de Saúde
Secretaria de Educação
Secretaria de Obras
Secretaria de Cultura
Secretaria de Meio Ambiente.

4.
DA VIGENCIA DA ATA
4.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no
Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
5.
REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2.
Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias deve
ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a situação em concreto pode
determinar a diminuição desse intervalo.
5.3.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao
(s) fornecedor (es).
5.4.
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
5.5.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
5.6.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
5.7.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.7.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os
demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.7.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.2.1.1.
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2.1.2.
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
5.7.2.1.3.
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
5.7.2.1.4.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).
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5.7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.2.1 será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.8.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.8.1. Por razão de interesse público; ou
5.8.2. A pedido do fornecedor.
6.
CONDIÇÕES GERAIS
6.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência, anexo ao edital.
6.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.
6.4.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Dom Macedo Costa, 16 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Prefeito Egnaldo Píton Moura
Cédula de Identidade nº 081.688.05-90 SSP/BA
CPF (MF) nº945.616.725

ERALDO NAZÁRIO BARRETO PITON – ME
CNPJ nº 01.433.70/0001-64
Sr. Eraldo Nazário Barreto Píton
Cédula de Identidade nº 1490401 – SSP/BA
CPF (MF) nº 132.046.535-87
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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNI DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

CERTIDÃO

Certifico que a candidata Silvana dos Reis Borges, inscrição n° 008, classificada 3°
(terceiro) lugar para o cargo 2.01 - Professor Educação Infantil foi convocada através
do Edital n° 006/2022 publicado em 09/06/2022, edição 2962 no Diário Oficial do
Município, com prazo para entrega de documentos em 15/06/2022 até às 12:00 horas,
não compareceu para entrega dos documentos e assinatura do contrato temporário
referente ao Processo Seletivo n° 001/2022 do Município de Dom Macedo Costa-BA.
O referido é verdade e dou fé.

Dom Macedo Costa-BA, 15 de junho de 2022.

Q"
àtb
JOELMA DOS SANTOS

OQm5
LEMOS

COORDENADOR II DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA No 078 DE 31 de março de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

DECRETO Nº 305, DE 15 DE JUNHO DE 2022
“Dispõe sobre as medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento
da emergência por doença infecciosa viral
decorrente do COVID-19 no âmbito do
município de Dom Macedo Costa e dá
outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, bem assim tendo em vista o disposto na Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria nº 188/GM/MS, de 4
de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição
Federal;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11
de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
Considerando que no Município de Dom Macedo Costa foi declarada situação
de emergência através do Decreto Municipal nº 163, de 27 de março de 2020 e
reconhecida a situação de calamidade pública pela Assembleia Legislativa;
Considerando que as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, evitam a disseminação da doença;
Considerando o monitoramento dos indicadores - número de óbitos, taxa de
ocupação de leitos de UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente
nos boletins epidemiológicos,
DECRETA
Art. 1º - Fica obrigatório o uso de máscara facial de combate ao coronavírus nos
ambientes fechados, como escolas, transporte escolar, transporte público e
unidades de saúde.
Art. 2º – As medidas previstas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer
tempo, podendo ainda ser renovadas ou ampliadas a critério da gestão
Municipal.
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Art. 3º - Aplicar-se-á no âmbito Municipal todas as regras especificadas em todos
Decretos Estaduais, independente de referência neste Decreto e suas
alterações.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se
válidas as disposições dos Decretos anteriores, que não conflitarem com o
presente Decreto.
Dom Macedo Costa, 15 de junho de 2022.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 306, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

Determina Ponto Facultativo nas repartições
e serviços desta Prefeitura e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei orgânica Municipal e Considerando as
comemorações do dia 16/06/2022 (Corpus Christi),
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições e serviços desta
Prefeitura Municipal no dia 16/06/2022 (Quinta-feira).
§ 1º - As escolas municipais, os serviços de plantão da saúde e os serviços de
limpeza pública, funcionarão normalmente;
§ 2º - As unidades básicas de saúde funcionarão em horário especial, das 8:00h
às 12:00h;

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Dom Macedo Costa - BA, 15 de junho de 2022.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 208/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0520/2022 – Tomada de Preços Nº. 002/2022 - CONTRATANTE:
Município de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF n° 13.827.019/0001-58. CONTRATADA LM Serviços de Engenharia CNPJ Nº
37.452.815-0001-11 OBJETO, Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de reforma com
implantação de cobertura metálica da Quadra de Esportes da Praça Cônego José Lourenço, no município de Dom Macedo Costa,
VALOR: R$ 783.323,93 DATA DA ASSINATURA: 14/06/2022. VIGÊNCIA: até 240 dias Egnaldo Píton Moura. Prefeito Pelo
Contratante. CONTRATADA: Luana das Mercês Matos. Pela contratada.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº183/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0532/2021 PREGAO ELETRONICO Nº. 016/2021CONTRATANTE: Município de Dom Macedo Costa. CNPJ/MF n°13.827.019/0001-59. CONTRATADA: RX LOCADORA DE
VEICULOS LTDA OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos leves para atender as
necessidades das Secretarias do município de Dom Macedo Costa mediante Sistema de Registro de Preços VALOR: R$ 1.925,00
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2022. VIGÊNCIA: de 12 meses Egnaldo Píton Moura. Prefeito Pelo Contratante. CONTRATADA:
Giovana Aparecida dos Santos Barbosa Contratada.
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