PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA

fl

MANOEL NOVAES, 99- CENTRO - SERROLANDIPJESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE pREcos No 02
PREGAO PRESENCIAL No 00812019
VALIDADE: 0610312020
Aos 6 de Marco de 2019, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n. °
14.196.703/0001-41, situada a Praca Manoel Novaes, n o 99, Centro, Serrolandia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentissimo Sr. Prefeito José Gonçalves de Oliveira, brasileiro, major, portador da
cedula de identidade no 04898622 41 SSP/BA e do CPF no 474.506.225-72, residente e domiciliado na Av.
Manoel Roque Rodrigues, 93, Centro - Serrolândia - Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAcAO DE
SERROLANDIA pessoa juridica de direito pQblico intemo, corn sede a Rua Francisco Rocha Pires, 43 - Centro
- Serrolandia - Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Sr' Lidia Helena
de Oliveira Sampaio, brasileira, malor, portadora da cédula de identidade no 01.448.297-54 a do CPF n°
288.879.645-72, residente e donilciliado na Avenida Agostinho Marques, 556 - Centro - Serroléndia - Bahia,
denorninada CONTRATANTE e do outro lado 0 Ernpresa IRACI AMORIM DOS SANTOS ME, com sede RUA
PERNAMBUCO, S/N, NOVO HORIZONTE, 48970000, SENHOR DO BONFIM, inscrita no CNPJ sob no
15.114.43810001-78, lnscriçao Estadual no 100.002.124, Dados bancérios: Caixa Economica Federal, Agência 0076, Conta Corrente - 4.210-1, representada neste ato palo Sr.(a) HENRIQUE JOSE DA CONCEIçAO
MATOS, nos termos das Leis n°. 6.666/93 e 10.520102, e das dernais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregâo de Registro de Preços n°. 006/2019, resultado de
julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo n°.078/2019, RESOLVE
registrar as preços pare Contrataçâo de empresa do ramo pars Registro de Preços para fornecimento gêneros
alirnenticios destinados a alirnentação Escolar, pare atender a necessidade da Secretaria de Educaçâo do
Municipio de Serrolândia -BA, durante o periodo de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREçOS,
oferecidos pale empresa acima citada, classificada em primeiro lugar pare as lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificaçoes constantes da proposta de precos, qua passe a fazer parte desta, tendo sido
as preços ofertados pale empresa IRACI AMORIM DOS SANTOS ME cuja proposta foi classificada em 1 0 Iugar
no certame acima referenciado,
CLAUSULA I - DO OBJETO
Contrataçâo de empresa do rarno pare Registro de Preços para fornecirnento géneros alimenticios destinados a
alimentaçao Escolar, para atender a necessidade da Secretaria de Educaçâo do Municiplo de Serrolândia -BA
CLAUSULA II - DA VALIDADE DOS PREOS
A presente Ate de Registro de Preços terá validade de 01 (um) arm a partir da assinatura. E admitida sua
prorrogacâo quando as preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura nâo seré obrigado a firmar as
contratacôes que dela poderâo advir, facultando-se a realizaçao de licitaçâo especifica pare a aquisiçâo
pretendida, sendo assegurado ao beneficiério do registro preferência de fornecirnento em igualdade de
condicaes.
PARAGRAFO PRIMEIRO- PREOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pale empresa IRACI AMORIM DOS SANTOS ME na presente Ata em
81.720,00, conforrne o detalhamento ern anexo Unico;
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagarnento seré efetuado de acordo corn as quantitativos executados, seré feito
par crédito em conta-corrente, atestada pale contratante da execuçâo dos servicos, entre as dias 11 a 20 dos
mesas subsequente a realização do serviço, após a apresentaçâo da note fiscal/fatura atestada pale
autoridade competente, desde qua apresentadas as certidâo negativa fiscais a estejarn atualizadas.
CLUSULA Ill - DOTAçAO 0RcAMENTARIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE SERROLANDIA, PROJ./ATIV.: 2808 - MANUTENçAO DAS
ATIVIDADES EM ALIMENTAcAO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE
RECURSO: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDuCAcA0 DE SERROLANDIA, PROJ./ATIV.: 2808 - MANUTENcAO DAS
ATIVIDADES EM ALIMENTAcAO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE

RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO DE SERROLANDIA, PROJ./ATIV.: 2806 - MANUTENQAO DA
EDUCA9AO BASICA - SAL. EDucAcAO, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO:
CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALARIO EDUCAQAO;
CLAUSULA IV - DA UTILIZA(;AO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
A presente Ate de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada par qualquer órgâo ou
entidade da Administração qua nâo tenha participado do certame Ucitatorio, mediante prévia consulta so órgão
gerenciador, desde que devidarnente comprovada a vantagern.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ate de Registro de Preços é o especificado de
acordo corn a respective classificacao no Pregao n o . 008/2019.
Em cada fornecimento decorrente desta Ate, serão observadas, quanta ao preço, as cláusulas e condiçoes
constantes do edital do Pregão no. 008/2019, qua integra a presente instrumento de cornpromisso.
Ern cada fornecimento, o preco unitârio a ser pago será o constants da proposta apresentada no Pregào n°.
008/2019, pale empresa detentora da presente Ate, a qual tambem a integram.
CLAUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deveré ser entregue, acompanhado da note fiscal correspondents, na sede do Municipio,
situado a Praça Manoel Novaes, n° 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local qua for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1- Em cads fornecirnento, o local e a prazo de entrega des pages será acordado pela unidade requisitante,
náo podendo o prazo, todavia, ultrapassar 01 (urn) dia (flil contado a partir do recebirnento da note de ernpenho.
CLAUSULA VI - OBRIGA96E5 DAS PARTIES
6.1 Constitul obrigaçâo da contratante:
a) Prestar as inforrnaçOes e os esciarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b) Designer Servidor responsével pelo recebimento e conferéncia do objeto deste instrurnento;
c) Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigaçâo do Contratado:
Manter durante toda a execucöo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes par ela assumidas,
a)
todas as condi(;Oes de habilitacâo e qualificaçáo exigidas na licitaçáo;
Arcar com todos as encargos e obrigaçOes de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentâria,
b)
tributaria, administrative e civil, decorrentes da execuçâo do objeto deste contrato;
C)
Arcar corn todo e qualquer dano ou prejuIzo, de qualquer natureza, causados ao MUNICIPIO e/ou a
terceiros por sua culpa, em consequéncia de erros, rnâ realizacão do serviço contratado, impericia própria, ou
de auxiliares qua estejam sob sue responsabilidade no curnprimento do objeto contratado;
Refazer ou corrigir, as sues expenses, a prestaçâo executada em desacordo com o estabelecido no
d)
contrato ou em desacordo com a legislaçâo aplicével;
G)
Responsabilizar-se integralmente por todos Os cornpromissos assumidos neste contrato;
f)
Possuir sempre a disposiçâo do municIpio a objeto deste contrato, salvo casos fortuitos ou força rnaior;
Fornecer a rnercadoria de forma parcelada de acordo com o solicitado no local destinado pelo
g)
CONTRATANTE, no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas;
Subclâusula (Inica. Os prazos de adimplernento des obrigaçoes contratadas admitern prorrogaçâo nos casos
e condiçoes especificados no parégrafo 10 do artigo 57 da Lei n.° 8.666/93, e a solicitaçâo dilatôria, sempre P01
escrito, fundamentada e instruida corn os documentos necessérios a comprovação des alegaçoes, devera ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLAUSULA VII - DAS SANcôES E PENALIDADES
Pale inexecucão total ou parcial do contrato, a Administraçao poderé, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensäo da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n o .
8.666/93 e na Lei n°. 10.520/02:
a)Advertencia, nas hipoteses de execução irregular de que nâo results prejuizo pare a Administraçâo;
b)Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipoteses de inexecucâo do contrato, cam ou sern prejuizo
pare a Administraçäo;
c)Suspensao temporária do direito de licitar e de contratar cam a Uniâo por perlodo de ate cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7 0 da Lei n0 10.520/02;
d)Declaraçâo de inidoneidade pare licitar ou contratar cam a Administracao PUblica, enquanto perdurarem as
motivos determinantes da puniçäo ou ate que seja promovida a reabilitação parents a autoridade que aplicar a

penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n o 8.666193;
e)Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sue efetivaçäo aplicar-se-â a multa de três décimos par cento
por dia de atraso sabre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez par cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força malor, devidamente comprovado a acatado pela Administracâo;
f)A aplicaçâo das multas acima referidas nâo impede, a criteria da Administracào, a aplicacao das demais
sançães a qua se refere esta clausula; e
g)No caso de atraso no fornecirnento dos produtos, par mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exciusivo criteria, rescindir a contrato, ficando a licitante impedido de participar de licitaçóes e/ou contratar corn
o mesmo por urn periodo de ate cinco anos.
CLAUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PRE(;OS
E vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de precos.
A revisâo de valores, pars mais ou para menos, poderá ocorrer de oficlo ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de precos, nas seguintes condicOes:
a) para mais, visando manter o equilibria economico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, lId"
da Lei n o. 8.666/93, desde que demonstrada, par parte do fornecedor, alteração substancial nos precos
praticados no mercado, par motivo de forge major, caso fortuito, fato do Principe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administraçäo verificar que a preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisôes, a Prefeitura poderé elaborar pesquisas periádicas dos preços praticados
no mercado.
CLAUSIJLA IX - DAS CONDIçOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serâo recebidos pelo requisitante consoante a djsposto
no art. 73 da Lei Federal no 8.666193, e demais normas pert inentes.
CLA%JSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
A Ata de Reqistro de Preços podera ser cancelada, de piano direito: Pela Administracao, quando:
a) a detentora nâo cumprir as obrigaçaes constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa a rescisâo admjnistrativa de contrato decorrente de registro de precos;
c) em qualquer das hipOteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) as preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razôes de interesse pUblico devidarnente demonstradas e justificadas pela Administração.
A comunicaçào do cancelamento do preço registrado seré feita pessoalmente ou por correspondencia,
juntando-se a comprovante aos autos.
No casa de ser ignorado, incerto ou inacessivel a endereco da detentora, a comunicação sera felts por
publicacäo no Diana Oficial do Municipio, considerando-se cancelado 0 preço registrada apos 1 (urn) dia da
publicacâo.
Pela detentora, quando, mediante solicitacâo par escrito, comprovar estar irnpassibilitada de curnprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Preços.

CLAUSULA Xi- DA AUTORIzAcA0 PARA ExECUcAO
0 serviça objeto da presente Ate de Registro de Precos serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Municipia.
A emissào das Ordens de Fornecimento, sua retificaçâo ou cancelamento, total ou parciai, serâo igualrnente
autorizados pelo Setor requisitante.

CLAtJSULA XII - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
As quantidades jnicialrnente contratadas poderâo ser acrescidas ou suprirnidas, nos termos do § 1°, do artigo
n°. 65, da Lei n°.8.666/93.

CAPITULO XIII DAS DISPOSIçOES FINAlS
Integram esta Ata, a edital do Pregâo no. 008/2019 e a proposta da empresalRACi AMORIM DOS SANTOS
ME, classificada em 10 lugar.
Fica eleito a foro de Serroiandia/BA pare dinirnir quaisquer questöes decorrentes da utilizaçáo da presente Ata
Os casos omissos serão resolvidos de acordo corn a Lei n°. 10.520/2002, e demais norrnas aplicáveis.
E, par estarern justas e contratadas, as partes assinarn a presente Instrumento em trés vias de igual tear e

forma.

PREFEITLJRA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

IRACI AMORIM DOS SANTOS ME
EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-Nome:
CPF/RG: ____

____ ____ CPF/RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141
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CEP.: 44710000

ANEXO UNICO

CARNE, bovine, the do dentro, do prirnraira, Sam 0550,

KG

2000

24,00

45.000,00 Friboi

2

Figado, bovine conelado, tern pale, daverd tar car careoterivtioa do produto a
santo do aditivos Cu substancies estranhau ao produto, qua sejam ImprOprias 80
Conaurno 0 quo alterem tuas caractaritticas naturait. CeverE conter data do
fabrioaçao, prazo do venciniento, n° do ragistro do ErgSo fiscailsador, n° do lote
dentro do prazo de validade.

KG

750

17,00

12750,00

Friboi

3

REliC DE FRANOQ CONGELADO. EMOALAGEM EM SACO PLASTIOO
TRANSPARENTE 0054 20KG DEFILE DE FRANGO, E E EMEALACO 0CM
CAIXA CE PAPELAG. CONTENDO IDENTIFICAQAO, MARCA CO FABRICANTE,
FRAZO CE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, CE ACORDO COM AS
PORTARIAS CO MINISTERIO CA AGRICULTIJRA, DIPOA N,304 CE 22/04/96 C
N.145 CE 22104/95, DA RESOLUQAO DA ANVISA N. 105 DE 19/05199, CA LEI
19105/99, DALE' IVuNIc1pALNIGILAN0rA SANITARIA N.5504/99
RESOLIJOAC RCC N. 13 CE 02]0112001.

CX

150

139,90

20970,00

Avlgran

VALOR TOTAL DA SECRETARIA

°tI

