PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
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FRAA MANOEL NOVAES, 99- CENTRO - SERROLANDINESTADO CA BAHIA. Cop 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREOS N° 04
PREGAO PRESENCIAL No 008/2019
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 Praça Manoel Novaes, n° 99, Centro, Serrolándia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentissirno Sr. Prefeito José Gonçalves de Olivèira, brasileiro, maior, portador da
cédula de identidade n° 04898622 41 SSP/BA e do CPF n° 474.506.225-72, residente e domiciliado na Av.
Manoel Roque Rodrigues, 93, Centro - Serrolândia - Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE
SERROLANDIA pessoa juridica de direito pUblico interno, corn sede a Rua Francisco Rocha Fires, 43 - Centro
- Serrolandia - Bahia, inscrito no CNPJ n° 30.846.345/0001-21, representado neste ato pela Sr' Lidia Helena
de Oliveira Sampaio, brasileira, major, portadora da cédula de identidade n° 01.448.297-54 e do CPF n°
288.879.645-72, residente e domiciliado na Avenida Agostinho Marques, 556 - Centro - Serroléndia - Bahia,
denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa FRED IJORDAO DE SOUZA-ME, corn sede RUA
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 638, CENTRO, 44690000, VARZEA NOVA, inscrita no CNPJ sob n°
04.958.932/0001-00, Inscricâo Estadual n° 57.191.755-ME, Dados bancários: Banco do Brasil S/A, Agenda 4169-6, Conta Corrente - 6852-7, representada nests ato pelo Sr.(a) FRED JORDAO DE SOUSA, nos termos
das Leis n°. 8.666/93 e 10.520/02, e das dernais normas legais aplicéveis, ern face da classificacao das
propostas apresentadas no Pregâo de Registro de Preços n°. 008/2019, resultado de julgamento de Preços
homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo n°.078/2019, RESOLVE registrar os preços
pare Contratação de interessados do rarno pare fornecirnento de Géneros alirnenticios destinados a Merenda
Escolar, para atender a necessidade da Secretaria de Educaçâo do Municipio de Serroléndia -BA, durante o
periodo de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREQOS, oferecidos pela empresa acirna citada,
classificada em prinieiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforms as especificaçOes constantes da proposta de preços, qua passa a fazer pane desta, tendo sido
as preços ofertados pela empresa FRED JORDAO DE SOUZA-ME cuja proposta foi classificada em 10 lugar no
certame acirna referenciado.

CLAUSULA I - DO OBJETO
Contrataçâo de interessados do ramo para fornecimento de Generos alirnenticios destinados a Merenda
Escolar, para atender a necessidade da Secretaria de Educaçao do Municipio de Serrolandia -BA
CLAUSULA II - DA VALIDADE DOS PREQOS
A presente Ate de Registro de Precos terá validade de 01 (urn) ano a partir da assinatura. E adrnitida sua
prorrogação quando os 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 nôo será obrigado a firmar as
contrataçOes que dela poderao advir, facultando-se a realizaçào de Iicitaçao especifica para a aquisiçào
pretendida, sendo assegurado ao beneficiArio do registro preferéncia de fornecirnento em igualdade de
condiçôes.
PARAGRAFO PRIMEIRO- PREOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa FRED JORDAO DE SOUZA-ME na presente Ata em R$
103.500,00, conforme 0 detalharnento ern anexo Unico;
PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagamento será efetuado de acordo corn os quantitativos executados, seré feito
por credito ern conta-corrente, atestada pela contratante da execução dos serviços, entre as dias 11 a 20 dos
meses subsequente a realização do serviço, após a apresentação da note fiscal/fatura atestada pela
autoridade cornpetente, desde que apresentadas as certidao negativa fiscais e estejarn atualizadas.
CLAUSULA III - DOTAcAO ORcAMENTARIA
- SECRETARIA: FLJNDO MUNICIPAL CE EDucAçAo DE SERROLANDIA, PROJ./ATIV.: 2808 - MANuTENçA0 DAS
ATIVIDADES EM ALIMENTAçAO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE CE
RECURSO: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE;
- SEcRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO CE SERROLANDIA, PROJ./ATIV.: 2808 - MANUTENçAO DAS
ATIVIDADES EM ALIMENTAçAO ESCOLAR, ELEMENTO: 33903000- MATERIAL DE CONSUMO, FONTE CE

RECURSO; RECURSOS ORDINARIOS;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDuCAcA0 DE SERROLANDIA, PROJ1ATiV.: 2806 - MANUTENQAO DA
EDu0AçAO BASICA - SAL. EDUCAQAO, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO:
CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALARIO EDUCAçAO;
CLAUSULA IV - DA uTlLlzAçAo DA AlA DE REGISTRO DE PREOS
A presente Ata de Registro de Preps, durante sua vigéncia, poderA ser utilizada par qualquer órgâo Cu
entidade da Administração que nao tenha participado do certame licitatOrio, mediante prévia consulta ao Orgão
gerenciador, desde qua devidamente comprovada a vantagern.
Os valores ofertados pela empresa signatôria da presente Ata de Registro de Preps 6 C especificado de
acordo corn a respectiva classificaçâo no Pregào n°. 008/2019.
Em cada fornecirnento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as clãusulas e condiçOes
constantes do edital do Pregao n°. 008/2019, que integra a presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, a preço unitário a ser pago seré a constante da proposta apresentada no Pregâo no.
008/2019, pela empress detentora da presente Ata, a qual tambern a integrarn.
CLAUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Municipio,
situado a Praça Manoel Novaes, n° 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1- Em cada fornecimento, o local a 0 prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
nâo podendo o prazo, todavia, ultrapassar 01 (um) dia Util contado a partir do recebirnento da nota de empenho.
CLAUSULA VI - OBRIGA96E5 DAS PARTIES
6.1 Constitui obrigaçâo da contratante:
a) Prestar as inforrnaçaes e os esciarecimentos que venharn a ser solicitados pelo contratado;
b) Designar Servidor responsével pelo recebimento e conferéncia do objeto deste instrurnento;
c) Efetuar os pagarnentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigacão do Contratado:
a)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes por ela assumidas,
todas as condiçOes de habilitaçao e qualificaçôo exigidas na Iicitacaa;
b)
Arcar com todos Os encargos e obrigaçoes de natureza trabaihista, previdenciária, acidentãria,
tributária, administrativa e civil, decorrentes da execuçao 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, ma rea!izaçâo do servico contratado, imperIcia própria, au
de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade no cumprimento do objeto contratado;
d)
Refazer ou corrigir, as suas expensas, a prestaçâo executada em desacordo corn o estabelecido no
contrato ou em desacordo corn a Iegislaçao aplicével;
e)
Responsabilizar-se integralrnente por todos Os comprornissos assumidos neste contrato;
f)
Possuir sempre a disposiçao do municipio 0 objeto deste contrato, salvo casos fortuitos ou força major;
g)
Fornecer a mercadoria de forma parcelada de acordo com a solicitado no local destinado pelo
CONTRATANTE, no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas;
Subclâusula (mica. Os prazos de adimplemento das obrigacOes contratadas adm tern prorrogaçâo nos casos
e condiçOes especificados no parAgrafa 1 0 do artigo 57 da Lei n.° 8.666/93, e a solicitacao dilatoria, sempre por
escrito, fundamentada e instruida corn os docurnentos necessários a comprovaçâo das alegacOes, deveré ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLAUSULA VII - DAS SANçOES E PENALIDADES
Pela inexecuçâo total ou parcial do contrato, a Administraçao poderé, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensâo da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n°.
8.666/93 e na Lei n°. 10.520/02:
a)Adverténcia, nas hipateses de execucão irregular de que nâo resulte prejuizo para a Administraçao;
b)Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecuçao do contrato, corn ou sern prejuizo
para a Administração;
c)Suspensao temporária do direito de licitar e de contratar corn a Uniaa por perlodo de ate cinca anos, nas
hipoteses e nos termos do art. 7 0 da Lei n0 10.520102;
d)Declaracao de inidoneidade para licitar ou cantratar corn a Administraçao PUblica, enquanto perdurarem as
motivos determinantes da puniçâo ou ate que seja promavida a reabilitaçao perante a autoridade que aplicar a

penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n o 8.666/93;
e)Expirado a prazo da entrega dos produtos sem sua efetivaçâo aplicar-se-á a multa de trés décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de forca major, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f)A aplicacão das multas acima referidas nâo impede, a criteria da Administraçao, a aplicaçäo das demais
sançaes a que se refere esta cláusula; e
g)No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
excjusjvo criteria, rescindir o contrato, ficando a licitante impedido de participar de Iicitaçoes e/ou contratar corn
o mesmo por urn perlodo de ate cinco anos.
CLAIJSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREOS
E vedado qualquer reajuste durante a prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisâo de valores, para mais ou para menos, poderA ocorrer de oficio ou a pedido do licitante signatério da
ata de registro de preços, nas seguintes condiçöes:
a) para rnais, visando manter o equilibria econOmico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, lI,"d"
da Lei no . 8.666/93, desde que demonstrada, par parte do fornecedor, alteraçao substancial nos preços
praticados no mercado, par motivo de force malor, caso fortuito, fato do principe e/ou fato da administraçâo; e
b) para menos, quando a Administração verificar que a preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisöes, a Prefeitura poderé elaborar pesquisas periodicas dos preços praticados
no mercado.
CLAUSULA 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 o disposto
no art. 73 da Lei Federal no 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLAUSULA X - DO CANCELAMENTO DA AlA DE REGISTRO DE PREOS
A Ata de Registro de Preços poderé ser cancelada, de pleno direito: Pela Administraçâo, quando:
a) a detentora não curnprir as obrigaçoes constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa a rescisâo administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipôteses de inexecuçâo total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razães de interesse pUblico devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
A comunicaçâo do cancelamento do preço registrado seré feita pessoalmente ou por correspondOncia,
juntando-se o comprovante aos autos.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço da detentora, a comunicaçáo será feita por
publicaçào no Diario Oficial do Municipio, considerando-se cancelado a preço registrado após 1 (um) dia da
publicaçâo.
Pela detentora, quando, mediante solicitaçäo par escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Preços.
CLAUSULA XI - DA AUTORIZAçAO PARA ExEcuçAo
0 serviço objeto da presente Ata de Registro de Preços seräo autorizadas, pelo Setor de Compras do
Municipio.
A emissâo das Ordens de Fornecimento, sua retificaçâo ou cancelamento, total ou parcial, serâo igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLAUSULA XII - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
As quantidades inicialmente contratadas poderâo ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1 0 , do artigo
n°. 65, da Lei n°.8.666/93.
CAPUFULO XIII - DAS DI5P05IcOES FINAlS
Integram esta Ata, a edital do Pregao n°. 008/2019 e a proposta da empresaFRED JORDAO DE SOUZA-ME,
classificada em 10 lugar.
Fica eleito a foro de Serrolándia/BA para dirimir quaisquer questoes decorrentes da utilização da presente Ata
Os casos omissos serâo resolvidos de acordo cam a Lei n°. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, par estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Instrumento em trés vias de igual tear e

forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUcAcA0 DE SERROLANDIA
CONTRATANTE

FRED JORDAO DE SOUZA-ME
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUN HAS:
1-Nome:
CPF/RG:

2-Nome:________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
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PRA9A MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141
CEP.: 44710000
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M'IEXO UNICO
gg

nar'c1

RESFRIADO, IOGURTE SABOR MORANGO CU C000 ON LACTOSE,
ICCURTE PARCIALMENTE DESNATACO COM POLPA DE FRUTA PARA
DIETAS COM RESTRIQAO CE LACTOSE. EMBALAGENS PLASTICAS CE 170G,
VALICADE MINIMA DE 2 MESES NA DATA CA ENTREGA.

UN

500

1.80

900.00

IC0URTE, natural, saber amoixa, rice am nulriontes. Erabalagem corn no minimo
120 nil, corn indicagio do produto. rnorca do fabricanto, data do fobnloocao
prazo do valldodo, do acordo corn as Names aba Rosolug000 aigonlos do
,ANVISA. C produto dovand ter rogialro no Minlolenlo do Agrlcultura o/ou Wisteria
do Sa64o.

UN

22000

0,64

14.08000

000pag

2

IOGURTE, natural, saber morongo, rico anti nulrionlos, Embalagorn corn no nhinimc
120 ml, corn indicopso do produto, marco do robricanlo, data do labricacUo
prazo do validado, do ocordo corn as Normas obou RoaoluçSoa vigontos do
ANVISA, 0 produto do/era ter rogistro no Minislério do Agricultural a/au Minislénlo
do Sacdo,

UN

45000

0,64

29.44000

Coopag

3

POLPA, do frulo. natural, saber abacaxi, ombalagom contends 01 Kg corn
idonljficacoo do produlo, marco do rabricanto, prazo do validado a capacidado, do
acordo con, a Roacluoao 1298 do CNNPA, 0 produto dovora ter registrado no
Minislorlo do Agriculture s/cu Minlulorio do Saudis
POLPA, do hula, natural, oabor acoroto, ornbalagorn contendo 01 Kg corn
idontiflcacao do prcdulo, marco do fabnlcanlo, prozo do validado a capocidada, do
acordo corn a R050lucao 1290 do CNNPA. 0 produlo donors ter rogistrado no
Miniaterlo do Agriculture o/ou Ministorto do Saude
POLPA, do hula, natural, saber Cclabo, ombotagom ccntendo 01 Kg corn
ldontiflcacao do pradulo, marco do fabricante, prazo do validodo e capacidado, do
ocordo corn a Roaclucac 12/78 do CNNPA. 0 produto do'ioro ton rogiab'ado no
M'intolonio do Agntctllura 0/cu Minialonfo do Saude
POLPA, do frula, natural, ..bar Manga, ombalagorn contendo 01 Kg corn
donlitcacao do prcduto, morca do fabricanto, prazo do validado 0 capacidade, do
acordo coma Roaclucao 1296 dO CNN PA. 0 area uW do/tars torraglatrado no
Minialorio do Agriculture 0/cu Minlatorio do Studio

UN

4500

4.22

18.990,00

Bahiarrut

KG

3500

4,22

14.770,00

Babiafrut

KG

1000

4,22

7.596,00

Bohiaftut

KG

2600

4,22

10.550,00

Bahiofrut

KG

1700

4.22

7,174.00

Bahiafrut

4

5

6

7

POLPA, do from, natural, saber Umbu, o,nbalogom ccntondo 01 Kg con)
idonliflcacao do p real utc, marco do rriconle, prazo do v'dado 0 capacidada, do
ocordo coma Raaolucao 12/78 do CNNPA, 0 produto dovora tar roglairado no
Ministorfo do Agricoltura o/ou Minlotonic do Saudo

VALOR TOTAL DA SECRETARIA:

Natural gun

