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ATA DE CONTINUIDADE DE SESSAO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS N° 008/2022
Acs treze dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte e dois (13/06/2022), as dez horas e dez
minutes (10h10min), na Sala de Licitagao, sito a Ladeira D’Ajuda, 02, Sede, nesta Cidade, reuniramse o Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, Sr. Renato de Jesus, juntamente com os
membros da CPL e Sr3 Mirella Cerqueira Mascarenhas Suzarte, CREA/BA 96031, Assessora Tecnica
da Secretaria da Infraestrutura Obras e Servigos Publicos, ficando a Bela. Flavia Larissa Cavalcanti de
Oliveira Cirne, inscrita na OAB/BA 16.794 a disposigao por telefone para qualquer consulta (71988805890), para recebimento e abertura dos documentos de habilitagao e propostas de pregos
relatives a Tomada de Pregos n° 008/2022, objetivando a “RECUPERAQAO DE VIAS EM
PARALELEPIPEDO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DOS POVOADOS DE MUTA, CAQOES
E SEDE DO DISTRITO DE PIRAJUIA NO MUNICIPIO DE JAGUARIPE”. Conforme consta em ata
lavrada no dia 25.05.2022, foi dado seguimento na analise da documentagao apresentada pelos
licitantes interessados em participar do certame, com os seguintes resultados:
Em relagao a empresa JQ DE ANDRADE CONSTRUQOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita
n° CNPJ sob o n° 10.696.931/0001-20, nao foi feito nenhum apontamento em relagao a sua
documentagao, constando presente tudo quanto solicitado sendo portanto declarada HABILITADA;
Em relagao a empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUQOES LTDA, inscrita n°
CNPJ sob o n° 10.686.207/0001-15, nao foi feito nenhum apontamento em relagao a sua
documentagao, constando presente tudo quanto solicitado sendo portanto declarada HABILITADA;
Em relagao a empresa ERO ENGENHARIA EIRELI, inscrita n° CNPJ sob o n° 17.714.424/0001-10,
nao foi feito nenhum apontamento em relagao a sua documentagao, constando presente tudo quanto
solicitado sendo portanto declarada HABILITADA:
Em relagao a empresa G11 SOLUQOES EM CONSTRUQOES E SERVIQOS EIRELI, inscrita n°
CNPJ sob o n° 23.615.097/0001-42, verificou-se que o balango apresentado foi do ano de 2020, nao
atendendo portanto ao que determine o subitem 5.1.3.1 do item 5.3.1, por se tratar de
Microempresa/simples nacional, motive pelo qual foi declarada INABILITADA;
Em relagao a empresa CARVALHO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIQOS LTDA,
inscrita n° CNPJ sob o n° 44.455.693/0001-82, verificou-se que o profissional apresentado como
responsavel tecnico, nao consta no CREA da Empresa nao atendendo ao solicitado na letra “a” do
item 5.1.4, as CAT’s apresentadas na documentagao de habilitagao nao pertencem ao profissional
apresentado como responsavel tecnico registrado no CREA da Empresa, nao atendendo ao que
solicita a letra “b” do item 5.1.4, ainda, nao apresentou declaragao de anuencia do responsavel tecnico
da empresa nao atendendo ao solicitado no subitem 6.2 do item VI, tambem deixou de apresentar a
declaragao degarantia contratual conforme determina o subitem 5.1.3.7 do item 5.1.3, motive pelo qual
foi declarada INABILITADA:
Em relagao a empresa CBR CONSTRUTORA DO BRASIL, inscrita n° CNPJ sob o n°
27.091.866/0001-01, verificou-se que a empresa apresentou CRC cuja data de vencimento da certidao
de FGTS esta vencida desde o dia 11/05/2022, ainda, nao apresentou atestados tecnicos profissionais
e operacionais compativeis com os itens de maior relevancia solicitados no edital, em desacordo ao
solicitado na letra “b” do item 5.1.4, motive pelo qual foi declarada INABILITADA;
i
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Em relagao a empresa DELTA CONSTRUQAO E LOCAQAO DE VEICULO EIRELI, inscrita n° CNPJ
sob o n° 11.949.537/0001-19, verificou-se que a empresa nao apresentou atestado tecnico
operacional, em desacordo ao solicitado na letra “c” do item 5.1.4 e apresentou atestados de
capacidade tecnica profissional com quantitativos que apenas validam sua participagao para o lote 01,
motive pelo qual foi declarada INABILITADA:
Em relagao a empresa PRISMA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita n° CNPJ sob o n°
25.405.723/0001-00, verificou-se que a empresa apresentou CRC cuja data de vencimento da
certidao de FGTS esta vencida desde o dia 23/05/2022;
Em relagao a empresa W.A.F EMPREENDIMENTOS LIDA, inscrita n° CNPJ sob o n°
17.419.135/0001-99, verificou-se que a empresa apresentou CRC cuja data de vencimento da
certidao de FGTS esta vencida desde o dia 23/05/2022;
Em relagao a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, inscrita n° CNPJ sob o n°
05.958.198/0001-34, verificou-se que a licitante atualizou seu CRC no dia 24/05/2022, urn dia
anterior a data da sessao;
Em relagao a empresa TRATLOC CONSTRUgOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita n° CNPJ sob
o n° 18.085.448/0001-10, verificou-se a empresa apresentou CRC cuja data de vencimento da certidao
de FGTS esta vencida desde o dia 03/05/2022, ainda, nao apresentou atestado de capacidade tecnica
profissional em nome dos engenheiros tecnicos responsaveis da empresa, em desacordo ao solicitado
na letra “b” do item 5.1.4;
As empresas PRISMA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita n° CNPJ sob o n° 25.405.723/0001-00,
W.A.F EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita n° CNPJ sob o n° 17.419.135/0001-99, TEKTON
CONSTRUTORA LTDA, inscrita n° CNPJ sob o n° 05.958.198/0001-34 e TRATLOC
CONSTRUQOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita n° CNPJ sob o n° 18.085.448/0001-10, a
despeito de possuirem CRC no Municipio, deixaram de atualizar os seus respectivos cadastres no
prazo determinado no edital, a saber, ate o terceiro dia anterior a abertura das propostas, eis que os
seus cadastres tornaram-se invalidos, conforme consta ao final de cada CRC, impossibilitando, assim,
as suas participagoes no certame.

Contudo, apos os apontamentos e diante da ausencia dos licitantes na presente sessao, esta ata sera
publicada na sua Integra no Diario Oficial do Municipio, juntamente com o aviso de julgamento de
habilitagao, para que as empresas interessadas possam, querendo, interpor recurso administrative no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da publicagao do Aviso no DOM, devendo eventual recurso ser
protocolado diretamente no Setor de Protocolos desta Prefeitura durante o seu expediente, das 08:00
as 12:00h, ou mediante envio por e-mail, nao se responsabilizando, contudo, esta Comissao no
recebimento de eventual recursos por e-mail ou correio, caso haja falha no envio e/ou recepgao de tal
documento. Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Pregos com vista franqueada aos interessados, a partir da data de publicagao desta ata
no DOM, com a presenga de urn funcionario do Setor de Licitagoes. Apos a eventual interposigao do
recurso e apresentagao ou nao de contrarrazoes, o Presidente da CPL no prazo de 05 (cinco) dias
uteis podera reconsiderar a sua decisao ou faze-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito
Municipal, cuja decisao acerca de eventual recurso interposto sera divulgada no Diario oficial do
Municipio.
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Os envelopes contendo as propostas de pregos permanecerao em poder da comissao devidamente
lacrados.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata as I3h21min, a qual vai assinada pelos presentes.

2^

Renato
tsus
Presidenfe'da CPL

Membros da Comissao:

Ani fda^Andrade dos Santos

Elber Luiz Souza de Santana

Mirella CergueitevMascarenhas Suzarte
,
yCRE^BA 90031
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AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAQAO E DESIGNAQAO DE NOVA DATA
PARA CONTINUIDADE DO CERTAME
TOMADA DE PREQOS N° 008/2022
O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Jaguaripe, torna publico, a quern possa
interessar, o julgamento de habilitagao das empresas que participaram da sessao
publica realizada no dia 25 de maio do corrente ano, relative a licitagao na modalidade
Tomada de Pregos de n° 008/2022, cujo objeto e “RECUPERAQAO DE VIAS EM
PARALELEPl'PEDO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DOS POVOADOS DE
MUTA, CAQOES E SEDE DO DISTRITO DE PIRAJUIA NO MUNICIPIO DE
JAGUARIPE”, cuja decisao de julgamento de habilitagao foi a seguinte: empresas
HABILITADAS: JQ DE ANDRADE CONSTRUQOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI,
inscrita n° CNPJ sob o n° 10.696.931/0001-2, ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUQOES LTDA, inscrita n° CNPJ sob o n° 10.686.207/0001-15 e ERO
ENGENHARIA EIRELI, inscrita n° CNPJ sob o n° 17.714.424/0001-10 e empresas
INABILITADAS: G11 SOLUgOES EM CONSTRUQOES E SERVIQOS EIRELI, inscrita
n° CNPJ sob o n° 23.615.097/0001-42, CARVALHO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
E SERVIQOS LTDA, inscrita n° CNPJ sob o n° 44.455.693/0001-82, CBR
CONSTRUTORA DO BRASIL, inscrita n° CNPJ sob o n° 27.091.866/0001-01, DELTA
CONSTRUQAO E LOCAQAO DE VEICULO EIRELI, inscrita n° CNPJ sob o n°
11 949 537/0001-19 As empresas PRISMA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita n°
CNPJ sob o n° 25.405.723/0001-00, W.A.F EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita n°
CNPJ sob o n° 17.419.135/0001-99, TEKTON CONSTRUTORA LTDA, inscrita n°
CNPJ sob o n° 05.958.198/0001-34 e TRATLOC CONSTRUQOES E TRANSPORTES
EIRELI, inscrita n° CNPJ sob o n° 18.085.448/0001-10, a despeito de possmrem CRC
no Municipio, deixaram de atualizar os seus respectivos cadastres no prazo
determinado no edital, a saber, ate o terceiro dia anterior a abertura das propostas, eis
que os seus cadastres tornaram-se invalidos, conforme consta ao final de cada CRC,
impossibilitando, assim, as suas participagoes no certame, conforme Ata de Sessao de
julgamento lavrada em 13/06/2022, que ora segue anexa ao presente aviso. Em razao
do julgamento de habilitagao, ficam as empresas licitantes intimadas para, querendo,
interpor recurso administrative no prazo legal de 05 (cinco) dias uteis a contar da
publicagao do presente aviso no DOM. E, em nome do principio da celeridade, caso
nao haia interposicao de recurso administrativo, fica, de logo, desiqnada a data de
13/07/2022, as 9h, para dar continuidade ao certame, no Paco Municipal de
Jaguaripe, quando serao abertas e iuiqadas as propostas de precos apresentadas
pelas empresas habilitadas, cuja Ata sera, posteriormente, publicada em sua Integra
no DOM, em nome da transparencia publica, para que as empresas interessadas
possam, querendo, interpor o recurso administrative no prazo legal do julgamento das
propostas de pregos. Informagoes (75) 3642-2112. Renato de Jesus - Presidente da
CPL. Jaguaripe - BA, 05/07/2022.
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ATA DE REGISTRO DE PREQO

Modalidade de Licitagao PREGAO ELETR6NICO SRP

Numero 024/2022.

Aos vinte e oito dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte dois, presente de um (ado o MUNICIPIO
DE JAGUARIPE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Heraclito Rocha Arandas, inscrito no CNPJ
sob o n° 13.796.289/0001-49, doravante denominado MUNIClPIO, e do outro a empresa BARRETO GET
LTDA, representada pelo Senhor Alexsandro Barreto dos Santos (Titular), inscrito no CPF: n° 669.799.94549, com sede na Rua Nova Nazare, n°129, Sala 01, Batatan, Nazare/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o numero
35.251.737/0001-61, simplesmente denominada de FORNECEDORA, firmam a presente ATA DE
REGISTROS DE PREQOS, para EVENTUAL AQUISigAO
DE MATERIAIS DE CONSTRUQAO
(GRAVILHAO, BRITA, AREIA, P6 DE PEDRA, SOLO BRITA, PEDRA BRUTA e BRITA GRADUADA)
PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNIClPIO DE JAGUARIPE, mediante a necessidade da
CONTRATANTE, conforme decisao exarada no Processo Administrative n° 317/2022 e homologada,
referente ao Pregao Eletronico SRP n° 024/2022, para Registro de Pregos, nos termos das Leis Federais
n°s 10.520/02 e 8.666/93, subsidiariamente. e das Leis Complementares n°s 123/06, 147/14 e 155/16,
Decretos Municipal’s n°s 009/2014, 029/2014 e 011/2020 e legislagao pertinente, consoante as seguintes
cteusulas e condigoes:

1. DO OBJETO
1.1-0 objeto desta Ata e o registro dos pregos classificados no Pregao Eletronico SRP n° 024/2022 (anexo
unico), conforme especificagoes e condigoes constantes neste instrumento, referente aos LOTES I e II, no
qual estao contemplados o prazo de execugao e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela
Administragao, na medida das suas necessidades e segundo a conveniencia do servigo publico, e que a
este termo integram, como se transcritas.
1.2-0 prazo de validade do Registro de Pregos e de 12 (doze) meses contados a partir da data da
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser
convidados a firmar as contratagoes, observadas as condigoes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1 3 - A(s) contratagao(oes) derivadas do registro obedecerao as condigoes da minuta de contrato constante
do Anexo III deste Instrumento.
1 4 - £ vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao ou
transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagao da contratada, nao se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1
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1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro dc promos ficnr^o ;i
da Administragao, para que efetue as contratagoes nas oportunidades o quantidados de quo nocovJtnr.
o limite estabelecido.
1.6 - A existencia de pregos registrados n§o obriga a Administragao a firmar as contratagdes que deles
poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legisfngito relntiva .'is
licitagoes, sendo assegurado ao beneficterio do registro a preferencia em iguafdade de condigoes
1.7-0 fornecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoos constantos
nesta Ata de Registro de Prego, os acrescimos ou supressoes nos quantitativos registrados. limitados i
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado do acordo entre os
contratantes.

2. DA DOTAgAO OR<?AMENTAR!A
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrSo por conta das
Dotagoes Orgamentarias, discriminadas na Autorizagao para Fornecimento - AF.
3. DO PREQO
3.1-0 prego de cada item encontra-se especificado no anexo unico da Ata.
3.2 - Os pregos propostos serao considerados completos e abrangem todos os tributes (impostos. taxas.
emolumentos, contribuigoes fiscais e para fiscais), fornecimento de mao de obra especiaiizada, encargos
sociais, administragao, lucros, equipamentos e transporte de veiculo e de pessoal e qualquer despesa
acessdria ou necessaria, nao especificada neste Edital.
3.3 - O Municipio devera verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de pregos e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da assinatura da Ata de Registro de Pregos.
4.2 - Os pregos sujeitos a controle oficial poderao ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“Administragao".
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidencia de novos impostos ou taxas
e de alteragao das aliquotas dos
existentes.
4.4 - O beneficiario do registro, em fungao da dinamica do mercado, podera solicitar a atualizagao aos
pregos vigentes atraves de solicitagao formal ao orgao gerenciador. aqui representado pela Secreiaria de
Administragao desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedencia do pedido, tais
como: lista de pregos dos fabricantes, notas fiscais de EVENTUAL AQUISIQAO dos produtos. matenasprimas, componentes ou de outros documentos.
4.5 - A atualizagao nao podera ultrapassar o prego praticado no mercado.

5. DA NAO OBRIGATORIEDADE DE COMPRA DOS PRODUTOS COM PREQOS REGISTRADOS
A assinatura da presente Ata de Registro de Prego nao obriga a Administragao Publics a adquirir os
produtos ou servigos cujos pregos foram registrados. A presente ata e um compromisso para futura
contratagao de acordo com a demanda do Municipio dentro do prazo de sua validade.
2
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6. DA MANUTENQAO DAS CONDIQdES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
6.1 Os pregos sao fixos e irreajusteveis.
6.2 A revisao de pregos do contrato, nos termos do art. 65 inciso II lelra "d" da Lei Federal n° 8.666/93.
depended de requerimento do interessado quando visar recompor o prego que se tornou Insuficiento,
instrufdo com a documentagao que comprove o desequillbrio econdmico-financeiro do contrato. devendo
ser instaurada pela propria administragao quando colimar recompor o prego que se tornou excessive.
6.3 A revisao de pregos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario do registro, ou
por iniciativa da Administragao, em decorrdncia de eventual redugao daqueles praticados no mercado, ou
de fato que eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o orgao gerenciador da Ata
promover as necess^rias modificagoes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site
oficial.
7. DOS PRAZOS
7.1-0 Fornecedor dever^ firmar as contratagdes decorrentes do Registro de Pregos no prazo de at6 10
(dez) dias corridos, a contar da convocagao expedida pelo Municlpio.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da
presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-£ o dia do infeio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o vencimento fora do dia util,
considerar-se-£ o primeiro dia util imediatamente subsequente, sem onus.
7.4 - Apos 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administragao poder£ repetir
o julgamento dos pregos, apos convocagao de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diario
Oficial do Municipio.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos a contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou credito em conta
corrente, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias do rnes subsequente, com a apresenlagao da Nota Fiscal
devidamente atestada.
8.2 - Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluir3 a partir de sua regularizagao
por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregoes serao devolvidas & Contratada e seu
vencimento ocorrer^ 30 dias ap6s a data de sua apresentagao valida.
8.4 - O prego a ser pago sera o vigente na data da apresentagao da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetigao do julgamento, independentemente do prego em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o documento sera
solicitado, imediatamente para a substituigao e/ou emiss3o de Nota de Corregao e esse intervalo de tempo
nao sera considerado para efeito de atualizagao do valor contratado.
8.6 - O Municlpio se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.

3
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9. DA CONTRATAgAo
9.1
firmadas enlre Mu^iictpio^o Fornecedoi^sao as'constartGs^diT"A|an*rf dA Ro?ls,r? da Pro^os a sorom
- AF, observando-se as condigoes estabelecidis no FdiHi
GS ° ^ 3 Q
Alllor'Zt',<?^° P^ra FornedmGnto
9.2 - O Municfpio solicitar^ por escdto e dont
^ atneXOS e na '^^la^ao vigento.
dos bens de acordo com suas necessidades e resLita°dos os
° ?e9'Stro dc Pre<?os- 05 quantitativos
T teS m_dximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipotese do primeiro classificadn Lr cln? ,
condigoes estabelecidas no contrato poderao ser TOnvocadoTo^F0, n§° a,ssinar ou nBo acei,ar 0 Prazo o
de classificagao, para faze-lo em iaual nm7n o
d
J Fornecedores remanescentes. na ordom
inclusive quanto ao prego.
esmas condigoes proposlas pelo primeiro classificado.
de um Fornecec^or*^egrac?q6 segundcT onf deifi° Ed-i,al’° ^UNIcfp,° Podera comprar de mais
justifiquem e que o primeiro classifiraHn n5r, n
S'^cagao, desde que razoes de interesse publico
solid,ado pelo Munioipio, observadas as conS^es3 do SI os6 “Tgfs^rr' de^i^
Fornecedores.

issfsssssrrr:
deste instrumento'^no^tiri^Ofldard^Munioi'pkj'65*3 A'a S 3 Pr0VidenCiar 3 PUb,iCa?a° reSUmida d° °biel0
10. DAS OBRIGAQOES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR. alem das determinagoes contidas no ANEXO I do instrumento convocatdrio e
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instrugoes editadas peia Licitante e pelo Poder Publico Municipal
de referenda ao objeto desta licitagao.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejulzo de medidas outras que possam ser adotadas. por
quaisquer danos causados a Uniao. Estados ou ao Municipio, e ainda a outrem, em fung§o da execugao
do CONTRATO objeto desta Licitagao.
3.0. Dispor de toda mao-de-obra necessSria a entrega do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel
cumprimento de todas as obrigagoes e exigencias decorrentes da legislagao trabalhista, de previdencia
social e de seguro pela qual e responsavel.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusive responsabilidade e 3 sua custa, o pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer outros tributes de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de
assinatura do presente instrumento, sob o fornecimento do material ora contratado ou gerado por fatos
ligados a execugao do contrato, como tambem manter-se inteiramente quite com as contribuigoes
previdenciarias, mediante rigorosa comprovagao de ausencia de d§bitos para com os orgaos publicos
5.0. Entregar os objetos licitados no Municfpio de Jaguaripe, em ate 02 (dois) dias uteis, apos o recebirnento
da Ordem de Fornecimento emitida.

4

com CamScmi'm

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0U5RTHGREZFQZHCRKY2MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
10 - Ano XV - Nº 4511

Jaguaripe

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Jaguaripe
01 ' S6de * '*a9uar|pe - BA
CEP. 44.480-000 C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

Tel.:

(75) 3642-2112/2114/2143

apresenladas no momemoddeaVclassXac§o.tar qUal'dade' esPecmcaPees e classificapoes idenScas apoa-'as

11. DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE
11.10 CONTRATANTE, alem das obrigapoes conlidas neste
contrato por determinapao legal, cnr'ga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensaveis ao
cumprimento do contrato. dentro de, no maxirr.o.
10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execugao do contrato;
C condtclo Ind^nPnSv 7SUmida do ins^mento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa ofidal.
conoigao mdispensavei para sua validade e eficacia
12. DA ENTREGA
12.1 - Os materials serao entregue no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor resccnsave!
designado pela unidade admimstrativa equivalente da unidade solicitante. o qual pracedera a conferenda
rn^Z r
'T™ 7 ° receb,iment0 d0 objeto ^qui registrado so se dara apos a^otados oe^MuS'
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.G66/93.
13. DAS PENALIDADES
13.1- O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas na Ata, sujeitara o Fomecedor
as sangdes previstas nas legislagdes que regem o edital, sendo, contudo, garantida a previa e ampla defesa
em processo administrative.
13.2 - A inexecugao, parcial ou total, do Contrato ou da Autorizagao para Fomecimento - AF. ensejara a
suspensao ou a imposigao da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica e multa, de acordo com a gravidade da infragao.
13.3 - A multa serd graduada de acordo com a gravidade da infragao, nos seguintes limites maximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatario em assinar o Contrato
ou a Autorizagao para Fomecimento - AF, dentro de 10 (dez) dias corridos. contados da data de sua
convocagao;
II - 0,3% (tres ddcimos por cento) ao dia, ate o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento
nao realizado;
III - 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento nao realizado, por cada dia
subsequente ao trigesimo dia.
13.4 - O Municfpio se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fomecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condigoes estipuladas na Ata.
13.5 - As multas previstas nao tern carater compensatorio e o seu pagamento nao eximira o Fomecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.
13 6 - Pelo nao cumprimento das obrigagoes assumidas, o Fomecedor sujeitar-se-a as penalidades de
impedimento temporario de licitar com a Administragao Publica e de declaragao de inidoneidade que
poderao ser cumuladas com multa, sem prejulzo da rescisao da Ata e cancelamento do registro.
^3 7 . A recusa injustificada do Fomecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo pnevisto,
caracterizarS o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-se 3s penalidades cabiveis.
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13.8-0 Fornecedor se comprometera a ressarcir ao Municfpio o equivalent© a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisagao ou interrupgao da entrega, exceto quando isto ocorrer por exigencia do Municfpio ou.
ainda, por caso fortuito ou forga maior, circunstancias que deverao ser devidamente comunicadas ao
Municfpio no prazo de 72 (setenta e duas) horas apos a sua ocorrencia.
13.9-0 Fornecedor mantera sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisao, diregao e mao-de-obra
para execugao completa e eficiente do objeto deste instrumento;
14. DA RESCISAO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motive de rescisao do Contrato, as hipoteses elencadas no Art. 78, da Lei n.° 8.666/93.
14.2 - Caso o Municfpio nao utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusive criterio, podera
suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas, at6 que o Fornecedor cumpra
integralmente a condigao contratual infringida, sem prejufzo da incidencia das sangoes previstas no Edital.
14.3 - A rescisao podera ser unilateral, amigavel ou judicial, nos termos e condigoes previstas no Art. 79 da
Lei n.° 8.666/93.
_ _
A
-7-7 on
14 4-0 Fornecedor reconhece os direitos do Municipio nos casos de rescisao previstos nos Arts. 77 a ao
da Lei n.° 8.666/93.
15. DA COBRANQA JUDICIAL
15.1 - As importancias devidas pelo Fornecedor serao cobradas atraves de processes de execugao.
ressalvada a cobranga direta, mediante retengao ou compensagao de creditos, sempre que possivel.
16. DA FISCALIZAQAO
16 1 - A fiscalizagao do objeto deste instrumento sera exercida pela
16.2 - Em caso de divergencia entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor sera notificado para retira-los imediatamente, sendo a ocorrencia comunicada a
m3
omts^Mal oTparc^rda Fiscalizapao por parte do Municipio nao eximira o Fornecedor
da total responsabilidade na execugao deste fomecimento.
171° o'Fomece^offe^brfga'I^roceder o fomecimento, objeto deste instrumento na conformidade do
constate no Edital. e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transenpao. para
todos os fins e efeitos legais.
18 t’^o'Munictoto<n5<^respondefa por quaisquer compromissos assumidos peio Fornecedor com terceiros,
ainda quevlnculados a execupao do presente instrumento.
mrS cancelamento seS prTedidlSdTp°ocesL0adNmmilt?a°ivo a ser examinado pelo orgao gerenciador.
eendoqueadec'saonnaMeveraser^fundamenteda^do garan(ida pr6via e amp,a defesa em processo
19.2. O registro do Fo
d
p d
^a contar dg dala dQ recebimento da notificapao, quando:
o'Fomecedor nao cumpr” as exigencias contidas no Editai, na Ata de Registro de Prepos, Autorizapao
para

? E^ap'amente deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Prepos;

!!,\00 F0omeCcedor der causa a rescue administrative do contrato decorrente do Registro de Prepos, por
temporariamente nas seguintes
hipoteses:

6
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I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - per razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.
19.4. A comunicagao do cancelamento do registro do Fornecedor, sera feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5 No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessfvel, a comunicagao sera
feita por publicag3o no Diario Oficial do Municfpio, considerando-se cancelado o prego registrado a partir
da data da publicagao.
19.6. O Fornecedor podera pedir o cancelamento do prego registrado, mediante solicitagao por esento,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigencias do
mstrurnento convocat6rio que deu origem ao Registro de Pregos.
_
19.7. A solicitagao do Fornecedor para cancelamento do Registro de Pregos nao o desobnga do
Fornooirnonto dos produtos ate a decisao final do orgao gerenciador, a qual devera ser prolatada no prazo
m.Vimo do 30 (trinta) dias, facultada ao Munidpio a aplicagao das penalidades previstas no mstrumento
convocatdrio e na presonte Ata.
cwcmti iai
19 3. Enquanto pordurar o cancelamento poderdo ser realizadas novas licitagoes para a tvtN i uml
AQUISIQAO dos bens constantcs do Registro de Pregos.

20. DO FORO
loro <Jo oomorca (Jo J.’ozari. Estodo da Bahia, para dirimir eventuais connitos “risinados
20.1. Flea olelto o
renuncia a qualquer outro por mais pnvilegiado que possa
pol.i prosonto Ata o pelo future ccnt/ato. com
nor.
Jaguanpe.'SA. 23 de junho de 2022.

:uras:

6/ Heraclito f^ocha Arandas /
MUNIClPIO de jaguaripe
CONTRATANIE ^

BARRETOjp'E T LTD A

fornecedora

Testemunhas:

7
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ATA DE REGISTRO DE PREgos PREGAO ELETRaNICO N° 024/2022.
OBJETO pfEDrp4E0^UIS":AO DE Unm'aS
AREIA,
SOLO BRITA, REDRA
ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICfPIO DE JAGUARIPE.

e

BRITA

GRADUADA)

BRITA,
PARA

EMPRESA - BARRETO GET LTDA.
CNPJ: n° 35.251.737/0001-61

LOTE I
ITEM

descriqAo
DO PRODUTO

1
2

Gravilhao
Brita n°01

MARCA

i •

APRES.

QUANT.

EMTTER
EMTTER

M3
M3

300
300

130,00
120,00

39.000,00
36.000.00

M3

200

100,00
90,00'
114,00
120,00

20.000,00

3

P6 de pedra

EMTTER

4

Solo brita

EMTTER

5
6

Pedra bruta
Brita graduada

. :Vi

M3
EMTTER
M3
EMTTER
M3
TOTAL GERAL DO LOTE I

V.UNITArio

300
200
200

TOTAL

27.000,00
22.800.00
24.000,00
168.800,00

LOTE II

ITEM

DESCRIQAO
noDonniirn
DO PRODUTO

I
:,-T

MAR
MARCA

•

a pDcc
APRES.

ni i amt.-'i
: QUANT.

v.unitArio

TOTAL

^ * s ^ ••

1

Areia fina

2

Areia grossa

JAFF
M3
MINERAQOES
E SERVICOS
M3
JAFF
MINERAQOES
E SERVigOS
TOTAL GERAL DO LOTE II

200

80,00

16.000.00

200

90,00

18.000,00

34.000.00

8
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ATA DE REGISTRO DE PREQO

pregAo eletronico srp

Numero 023/2022

Aos quatro dias do mes de julho do ano de dois mil e vinte e dois, presente de urn lado o
MUNIClPIO DE JAGUARIPE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Heraclito Rocha
Arandas, inscrito no CNPJ sob o n° 13.796.289/0001-49, doravante denominado
MUNIClPIO, e do outro a empresa VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS, representada pelo
SenhorValdemir Xavier dos Santos (Titular), inscrito no CPF: n° 014.468.585-02, com sede
na Rua Edivaldo M. de Oliveira, 453, Palmeira, Jaguaquara/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o
numero 33.972.062/0001-14, simplesmente denominada de FORNECEDORA, firmam a
presente ATA DE REGISTROS DE PREQOSu para EVENTUAL AQUISIQAO PARCELADA
de g£neros alimentIcios necessArios PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA
ALIMENTAQAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAQAO BASICA (EDUCACAO
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAQAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO
MUNIClPIO DE JAGUARIPE DO EXERClCIO DE 2022, mediante a necessidade da
CONTRATANTE, conforme decisao exarada no Processo Administrative n° 289/2022 e
homologada em 27/06/2022, referente ao Pregao Eletronico SRP n° 023/2022, para Registro
de Pregos, nos termos das Leis Federais n°s 10.520/02 e 8.666/93, subsidiariamente, e das
Leis Complementares n°s 123/06, 147/14 e 155/16, Decretos Municipais n°s 009/2014,
029/2014 e 011/2020 e legislagao pertinente, consoante as seguintes clausulas e condiqoes:
1. DO OBJETO
1.1-0 objeto desta Ata e o registro dos pregos classificados no Pregao Eletronico SRP n°
023/2022, correspondente ao LOTEJL conforme especificado no Anexo Unico desta ata, e
condigoes constantes neste instrumento, no qual estao contemplados o prazo de execugio
e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administragao, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniencia do servigo publico, e que a este termo integram,
como se transcritas.
1.2-0 prazo de validade do Registro de Pregos e de 12 (doze) meses contados a partirda
data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos
registrados poderao ser convidados a firmar as contratagSes, observadas as condigoes
fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratagao(oes) derivadas do registro obedecerao as condigoes da minuta de
contrato constante do Anexo III deste Instrumento.
1.4 - E vedada a subcontratagSo parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem,
a cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou
incorporagao da contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de pregos ficarao
a disposigao da Administragao, para que efetue as contratagoes nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, ate o limite estabelecido.
1.6 - A existencia^de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes
que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a
legislagao relative as licitagoes, sendo assegurado ao beneficiario do registro a preferencia
em igualdade de condigoes.
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1.7-0 fornecedor ou prestadorde servipos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes
constantes nesta Ata de Registro de Prego, os acrescimos ou supressoes nos quantitativos
registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado.
1.8 - As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
2. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
As despesas para pagamento do fomecimento do material previsto nesta Ata correrao por
conta das Dotagoes Orgamentarias, discriminadas na Autorizagao para Fomecimento - AF.
3. DO PREQO
3.1-0 prego de cada item encontra-se especificado no anexo unico da Ata.
3.2 - Os pregos propostos serao considerados completes e abrangem todos os tributes
(impostos, taxas, emolumentos, contribuigoes fiscais e para fiscais), fomecimento de mao
de obra especializada, encargos sociais, administragao, lucros, equipamentos e transporte
de vefculo e de pessoal e qualquer despesa acessoria ou necessaria, nao especificada
neste Edital.
3.3 - O Municipio devera verificare aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusandoas quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - Os pregos sujeitos a controle oficial poderao ser reajustados nos termos e prazos
fixados pela "Administragao".
4.2 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidencia de novos
impostos ou taxas e de alteragao das aliquotas dos ja existentes.
4.3 - O beneficiario do registro, em fungao da dinamica do mercado, podera solicitar a
atualizagSo dos pregos vigentes atraves de solicitagao formal ao orgao gerenciador, aqui
representado pela Secretaria de Administragao desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedencia do pedido, tais como: lista de pregos dos fabricantes, notas
fiscais de aquisigao dos produtos, materias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.4 - A atualizagao nao podera ultrapassar o prego praticado no mercado.
5. DA NAO OBRIGATORIEDADE DE COMPRA DOS PRODUTOS COM PREQOS
REGISTRADOS
A assinatura da presente Ata de Registro de Prego nao obriga a Administragao Publica a
adquirir os produtos ou servigos cujos pregos foram registrados. A presente ata e urn
compromisso para futura contratagao de acordo com a demanda do Municipio dentro do
prazo de sua validade.
6. DA MANUTENQAO DAS CONDIQOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E
revisAo
6.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis.
6.2 A revisao de pregos do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra "d” da Lei Federal
n° 8.666/93, dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o prego que
se tornou insuficiente, instruido com a documentagao que comprove o desequilibrio
economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela propria administragao
quando colimar recompor o prego que se tornou excessive.
6.3 A revisao de pregos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario
do registro, ou por iniciativa da Administragao, em decorrencia de eventual redugao
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os pregos dos servigos ou ber s
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registrados, devendo o orgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificagoes
compondo novo quadra de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
7. DOS PRAZOS
7.1-0 Fomecedor devera firmar as contratagoes decorrentes do Registro de Pregos no
prazo de ate 10 (dez) dias corridos, a contarda convocagao expedida pelo Municipio.
7.2-0 prazo de validade do Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So
se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia util, considerar-se-a o primeiro dia util imediatamente subsequente,
sem dnus.
7.4 - Apos 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administragao
podera repetir o julgamento dos pregos, apos convocagao de todos os habilitados, mediante
aviso publicado no Diario Oficial do Municipio.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos a contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou
credito em conta corrente, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias do mes subsequente, com
a apresentagao da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2 - Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de sua
regularizagao por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregoes serao devolvidas a Contratada
e seu vencimento ocorrera 30 dias apos a data de sua apresentagao valida.
8.4 - O prego a ser pago sera o vigente na data da apresentagao da proposta inicial ou da
nova proposta apresentada quando da repetigao do julgamento, independentemente do
prego em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o
documento sera solicitado, imediatamente para a substituigao e/ou emissao de Nota de
Corregao e esse intervalo de tempo nao sera considerado |bara efeito de atualizagao do valor
contratado.
8.6 - O Municipio se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos
ao Fomecedor.
9. DA CONTRATAQAO
9.1 - As obrigagoes decorrentes do fomecimento do material constante do Registro de
Pregos a serem firmadas entre o Municipio e o Fomecedor sao as constantes desta Ata e
da Autorizagao para Fomecimento - AF, observando-se as condigoes estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislagao vigente.
9.2 - O Municipio solicitara, porescrito e dentro do prazo de vigencia do Registro de Pregos,
os quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites
maximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipdtese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, nao assinar ou nao
aceitar o prazo e condigoes estabelecidas no contrato, poderao ser convocados os
Fornecedores remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas
mesmas condigoes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao prego.
9.4 - Observados os criterios e condigoes estabelecidos no Edital, o MUNICfPIO podera
comprar de mais de urn Fomecedor registrado, segundo ordem de classificagao, desde que
razoes de interesse publico justifiquem e que o primeiro classificado nao possua capacidade
de fomecimento compativel com o solicitado pelo Municipio, observadas as condigoes do
Edital e os pregos registrados dos demais Fomecei' res.
*
/>
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9.5 - O licitante obrigar-se-a a fomecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o
perlodo da revisao prevista para cada 90 (noventa) dias, ate a publicapao da homologacao
da revisao.
9.6 - O Municipio se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fomecedor
informagoes que visem esclarecerou orientaro fiel cumprimento desta Ata e a providenciar
a publicaqao resumida do objeto deste instrumento no Diario Oficial do Municipio.
10. DAS OBRIGAQdES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR, alem das determinaqoes contidas no ANEXO I do instrumento
convocatorio e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instrugdes editadas pela Licitante e pelo Poder
Publico Municipal de referenda ao objeto desta licitagao.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Uniao, Estados ou ao Municipio, e ainda a
outrem, em fungao da execugao do CONTRATO objeto desta Licitagao.
3.0. Dispor de toda m2o-de-obra necessaria a entrega do objeto do contrato, obrigando-se
ao fiel cumprimento de todas as obrigagoes e exigencias decorrentes da legislagSo
trabalhista, de previdencia social e de seguro pela qual e responsavel.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusive responsabilidade e a sua custa, o pagamento
de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributes de origem federal, estadual e
municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o fomecimento do
material ora contratado ou gerado porfatos ligados a execugao do contrato, como tambem
manter-se inteiramente quite com as contribuigoes previdenciarias, mediante rigorosa
comprovagao de ausencia de debitos para com os orgaos publicos.
5,0. Entregar os objetos licitados no Municipio de Jaguaripe, em ate 02 (dois) dias uteis,
apos o recebimento da Ordem de Fomecimento emitida.
6.0 Os materiais fornecido deverao apreserrtar qualidade, especificagoes e classificagoes
identicas aquelas apresentadas no momento da classificagao.
7.0. Em caso de reprovagao dos objetos por quaisquer irregularidades constatada pelo
MUNICIPIO, sera imediatamente devolvido e o fomecedor tera no maximo 24 (vinte e
quatro) horas para providenciar a troca.
11. DAS OBRIGAQ6ES DO CONTRA!ANTE
11.10 CONTRATANTE, alem das obrigagoes contidas neste contrato por determinagao
legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato, dentro
de, no maximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execugao do contrato;
c) proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condigao indispensavel para sua validade e eficacia
12. DA ENTREGA
12.1 - Os materiais serao entregue no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor
responsavel designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o
qual procedera a conferencia.
Par^grafo unico - O recebimento do objeto aqui registrado so se dara apos adotados, pelq
Municipio, todos os procedimentos previstos no.arWS, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
/
/
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13. DAS PENALIDADES
13.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cteusulas contidas na Ata
sujeitara o Fomecedor as sanpoes previstas nas legislates que regem o edital, sendo!
contudo, garantida a previa e ampla defesa em process© administrative.
13.2 - A inexecu^ao, parcial ou total, do Contrato ou da Autorizapao para Pomecimento - AF
ensejara a suspensao ou a imposipao da declarato de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administrate Publica e multa, de acordo com a gravidade da infra to.
13.3 - A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infrapao, nos seguintes limites
maximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatario em
assinar o Contrato ou a Autorizato para Fornecimento - AF, dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados da data de sua convocato;
II - 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento nao realizado;
III - 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado por
cada dia subsequente ao trigesimo dia.
13.4-0 Municipio se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fomecedor
o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condipoes
estipuladas na Ata.
13.5 - As multas previstas nao tern carter compensatorio e o seu pagamento nao eximira o
Fomecedor da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrapoes cometidas.
13.6 - Pelo nSo cumprimento das obrigapoes assumidas, o Fomecedor sujeitar-se-a as
penalidades de impedimento temporario de licitar com a Administrate Publica e de
declarato de inidoneidade que poderao ser cumuladas com multa, sem prejuizo da
rescisao da Ata e cancelamento do registro.
13.7 - A recusa injustificada do Fomecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo
previsto, caracterizara o descumprimento total da obrigato assumida, sujeitando-se as
penalidades cabiveis.
13.8-0 Fomecedor se comprometera a ressarcir ao Municipio o equivalente a todos os
danos decorrentes de atraso, paralisapao ou interruppao da entrega, exceto quando isto
ocorrer porexigencia do Municipio ou, ainda^por caso fortuito ou forpa maior, circunstancias
que deverao ser devidamente comunicadas ao Municipio no prazo de 72 (setenta e duas)
boras ap6s a sua ocorrencia.
13.9-0 Fomecedor mantera sob sua exclusive responsabilidade toda a supervisao, direpao
e mao-de-obra para execute completa e eficiente do objeto deste instrumento;
14. DA RESCISAO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motive de rescisao do Contrato, as hipoteses elencadas no Art. 78 da Lei
n.° 8.666/93.
14.2 - Caso o Municipio nao utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusive
criterio, podera suspender a sua execute e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
Fomecedor cumpra integralmente a condipao contratual infringida, sem prejuizo da
incidencia das sanpoes previstas no Edital.
14.3 - A resciscio poder^ ser unilateral, amigavel ou judicial, nos termos e condipoes
previstas no Art. 79 da Lei n.° 8.666/93.
14.4-0 Fomecedor reconhece os direitos do Municipio nos casos de rescisao previstos nos
Arts. 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
15. DA COBRANQA JUDICIAL
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15.1 - As importancias devidas pelo Fornecedor serao cobradas atraves de processes de
execupao, ressalvada a cobranpa direta, mediante retenpao ou compensapao de creditos,
sempre que possivel.
16. DA FISCALIZAQAO
16.1 - A fiscaiizapao do objeto deste instrumento sera exercida pela
16.2 - Em caso de divergencia entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, 0 Fornecedor sera nolificado para retira-los imediatamente, sendo
a ocorrencia comunicada a SSA para adop3o das providencias cabiveis.
16.3 - A apao ou omissao, total ou parcial, da Fiscaiizapao por parte do Municlpio nao eximira
0 Fornecedor da total responsabilidade na execupao deste fomecimento.
17. DA VINCULAQAO AO EDITAL
17.1. O Fornecedor se obriga a proceder 0 fomecimento, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo,
independentemente da transcripao, para todos os fins e efeitos legais.
18. DAS DISPOSIQOES GERAIS
18.1.0 Municipio nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor
com terceiros, ainda que vinculados a execupao do presente instrumento.
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
19.1. O cancelamento sera precedido de processo administrative a ser examinado pelo
orgao gerenciador, sendo que a decisSo final devera serfundamentada.
19.2. O registro do Fornecedor podera ser cancelado, garantida previa e ampla defesa em
processo administrative, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento
da notificapio, quando:
I - 0 Fornecedor nao cumprir as exigencias contidas no Edital, na Ata de Registro de Prepos,
Autorizapao para Fomecimento e Contrato;
II - 0 Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar 0 contrato decorrente do Registro de
Prepos;
III - 0 Fornecedor der causa a rescisao administrativa do contrato, decorrente do Registro
de Prepos, por urn dos motives elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
19.3. Os prepos registrados poderao ser cancelados ou suspenses temporariamente nas
seguintes hipoteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.
19.4. A comunicapao do cancelamento do registro do Fornecedor, sera feita por escrito,
juntando-se 0 comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessivel, a
comunicapao sera feita por publicapao no Diario Oficial do Municipio, considerando-se
cancelado 0 prepo registrado a partir da data da publicapao.
19.6. O Fornecedor podera pedir o cancelamento do prepo registrado, mediante solicitapao
por escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de
cumprir as exigencias do instrumento convocatorio que deu origem ao Registro de Prepos.
19.7. A solicitapao do Fornecedor para cancelamento do Registro de Prepos nao 0 desobriga
do Fomecimento dos produtos ate a decisao final do orgao gerenciador, a qual devera ser
prolatada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Municipio a aplicapao das
penalidades previstas no instrumento convocatorio e na presente Ata.
19.8. Enquanto perdurar 0 cancelamento poderao ser realizadas novas licitapoes para a
aquisipao dos bens constantes do Registro de Prepos.
ft
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20. DO FORO
20.1 Fica eleito o foro da comarca de Na^are, Estado da Bahia
para dirimir eventuais
conflitos originados pela presente Ata e pelo future contrato
com renuncia a qualquer outro
por mais privilegiado que possa ser.

Jaguaripe-BA, 04 de julho de 2022.

Ftefaclito Rocha Arandas
Prefeito Municipal de Jaguaripe
CONTRATANTE

33.972.062/0001-14

Nutri

VAL6EMIR XAVIER DOS SANTOS

Valdem;r Xavier Cos Santos
I,,...
: , no- Lm •a»awr N. f'ottyowe
-

FORNECEDORA

Testemunhas:
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ANEXO UNICO

ATA DE REGISTRO DE PREQOS PREGAO ELETRONICO SRP N° 023/2022.

OBJETO - EVENTUAL AQUISIQAo PARCELADA DE G£NEROS ALIMENTlCIOS
NECESSARIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALIMENTAQAO ESCOLAR DOS
ESTUDANTES DA EDUCAQAO BASICA (EDUCAQAO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL E EDUCAQAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNIClPIO DE
JAGUARIPE DO EXERCfCIO DE 2022.

EMPRESA - VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS.
CNPJ - 33.972.062/0001-14.

LOTE I - HORTIFRUTIS
I
Ui-r

1

2

■

I

it

ml

ALHO de primeira, in natura,
sem a restia. O peso do bulbo
deve ser em torno de 30-55g.
Apresentando
grau
de
maturagdo tal que Ihe permita
suportar a manipulagdo, o
transports e a conservagSo em
condigdes adequadas para o
consumo.
Apresentar grau
normal de evolugdo do tamanho
e apresentados ao consumo em
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma, cor
e sabor prdprios da variedade e
espdcie. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas, ou
qualquer lesdo de origem flsica
ou mecdnica que afete a sua
aparencia, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
BATATA do reino, inglesa, de
primeira,
in
natura,
apresentando
grau
de
maturagdo tal que Ihe permita
suportar a manipuiagao, o
transpose e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consumo.
Apresentar
grau
normal de evolugao do tamanho

$

PT

T
I

ffi

IN
NATURA

Kg

328

20,00

6.560,00

IN
NATURA

Kg

3380

3,50

11.830,00

<
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4

(entre 5,8 -8,2 cm de diametro) e
apresentados ao consume em
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma, cor
e sabor priprios da variedade e
esp£cie e pesando entre 130 350g.
Com
ausencia
de
sujidades, parasitos e larvas, ou
qualquer lesdo de origem fisica
ou mecdnica que afete a sua
aparencia, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
BETERRABA de primeira, in
nature, apresentando grau de
maturagao tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consume.
Apresentar
grau
normal de evolugao do tamanho
(em torno de 5cm de diametro e
peso
medio
de
82g)
e
apresentados ao consume em
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma, cor
e sabor prdprios da variedade e
especie. Com ausdneia de
sujidades, parasitos e larvas, ou
qualquer lesdo de origem fisica
ou mecdnica que afete a sua
aparencia, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
CEBOLA branca, de primeira, in
natura, com o peso do bulbo
entre 160- 290g. O bulbo deve
estar livre de brotagdes, bulbos
“charuto” (alongados) e areas
esverdeadas.
Nao
serao
tolerados os defeitos externos e
internos que prejudiquem o
consumo:
brotado,
dano
mecanico,
mancha
negra
(Carvdo), ausencia de catafilos e
podre.
Isenta
de
larvas,
substdneias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos a
superficie
externa.
Apresentando
grau
de
maturagao tal que Ihe permita
suportar a manipulagio, o

IN
NATURA

IN
NATURA

Kg

Kg

1600

6000

3,00

3,50

4.800,00

21.000,00
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transporte e a conservapao em
condigdes adequadas para o
consumo, de acordo com a
Resolucao 12/78 da CNNPA
CENOURA de primeira, in
natura, peso unitario entre 110 250g
livre de desidratagao
(murchas)
e
disturbios
fisiologicos (ombro verde: parte
superior das raizes esverdeada,
rachaduras
longitudinais),
a
coloragao da casca deve ser
alaranjada com pelicula lisa e
isenta de radiculas. Isenta de
IN
lavas de substdncias terrosas,
NATURA
sujidades ou corpo estranho
aderido a superficie externa.
Apresentando
grau
de
maturagao tai que the permits
suportar a manipulagao,
o
transporte e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consumo, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
CHUCHU de primeira, in natura,
apresentando
grau
de
maturagdo tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consumo.
Apresentar
grau
normal de evoiugao do tamanho
(medindo cerca de 14,6cm de
diametro e peso medio de 200g)
IN
e apresentados ao consumo em
NATURA
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma, cor
e sabor prdprios da variedade e
especie. Com ausencia de
sujidades, parasites e larvas, ou
qualquer lesao de origem fisica
ou mecdnica que afete a sua
aparencia, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
MAQA Nacional tipo Fuji, de
primeira qualidade, in natura, 50
IN
% vermelha, casca lisa, fina e
NATURA
brilhante.
livre
de
danos
mecanicos e fisioldgicos. Isenta

Kg

7000

4,00

28.000,00

Kg

1480

1,50

2.220,00

Kg

600

5,00

3.000,00
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de larvas, substdncias terrosas,
sujidades ou corpo estranho
aderido a superficie externa,
pesando entre 100 130 g. Fruta
bem
desenvolvida.
Apresentando
gran
de
maturagao tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transpose e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consumo. A casca deve estar
livre
de
rachaduras
e/ou
perfuragoes.
Acondicionadas
em caixas de papeldo, contendo
identificagSo do produto, de
acordo com a Resolugao 12/78
da CNNPA.
MELAO amarelo-canario, de
primeira,
in-natura,
apresentando
grau
de
maturagdo tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consumo.
Apresentar
grau
normal de evolugao do tamanho
e apresentados ao consumo em
perfeito
estado
de
IN
desenvolvimento e aroma, core
NATURA
sabor prdprios da variedade e
especie, com peso m£dio entre
1,5 - 2kg. Deve estar com a
casca Integra, sem machas e
amassados.
Boa
qualidade.
Com ausencia de sujidades,
parasites e larvas, ou qualquer
lesao de origem fisica ou
mecdnica que afete a sua
aparencia, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
PIMENTAO verde de primeira, in
natura, peso entre 120 - 200g,
apresentando
grau
de
maturagdo tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigdes adequadas para o
IN
consumo.
Apresentar
grau
NATURA
normal
de
evolugdo
do
tamanho, cascas com aspecto
liso, brilhante e livre
de
desidratagdo. Apresentados ao
consumo em perfeito estado de
desenvolvimento do aroma, cor

Kg

Kg

10000

6000

3,00

2,50

30.000,00

15.000,00
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e sabor prbprios da variedade e
esp6cie. Com aus§ncia de
sujidades, parasitos e larvas, ou
qualquer lesdo de origem fisica
ou mecdnica que afete a sua
aparfincia, de acordo com a
Resolucao 12/78 da CNNPA.
REPOLHO verde de primeira, in
natura, apresentando grau de
maturagao tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consumo.
Apresentar grau
normal de evolugao do tamanho
(peso entre 1
2,5 kg) e
IN
apresentados ao consumo em
NATURA
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma, cor
e sabor prdprios da variedade e
espdcie. Com ausencia de
sujidades, parasitos e larvas, ou
qualquer lesdo de origem fisica
ou mecdnica que afete a sua
apardncia, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
TOMATE de primeira, in natura,
60% verde, casca Integra, fina,
lisa e brilhante, ndo contendo
sulcos ou areas enrugadas ou
asperas,
com
serosidade
natural
(prulna)
intacta.
Apresentando
grau
de
maturagao tal que Ihe permita
suportar a manipulagao, o
transporte e a conservagao em
condigdes adequadas para o
consumo.
Apresentar grau
NATURA
normal de evolugao do tamanho
e apresentados ao consumo em
perfeito
estado
de
desenvolvimento do aroma, cor
e sabor prdprios da variedade e
especie. Com ausdncia de
sujidades, parasitos e larvas, ou
qualquer lesao de origem fisica
ou mecanica que afete a sua
aparencia, de acordo com a
Resolugao 12/78 da CNNPA.
TOTAL DO LOTE I

Kg

Kg

2000

6000

3,00

4,50

6.000,00

27.000,00

155.410,00
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ATA DE REGISTRO DE PREQO

PREGAO eletrOnico SRP

Niimero 023/2022.

Aos quatro dias do mfes de julho do ano de dots mil e vmte e dois, presente de um lado o
MUNIClPIO DE JAGUARIPE, neste ato representado por seu Prefeito. Sr. Heraclito Rocha
Arandas,, inscrilo no CNPJ sob o n° 13.796.289/000149, doravante denominado
MUNICfPIO, e do outro a empresa DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA, representada
pelo Sr. Danilo Gomes Ferreira (Titular), inschto no CPF n° 003.589.865-83, com sede na
Rua Dr. Clywton Sohter, n° 250, Tdrreo. Centro. Castro Alves. Bahia, inscrita no CNPJ/MF
sob o numero 09.440.166/0001-01, simplesmente denominada de FORNECEDORA. firmam
a presente ATA DE REGISTROS DE PREQOS. para EVENTUAL AQUISIQAO
PARCELADA
DE CENEROS ALIMENTlCIOS NECESSARIOS PARA SUPRIR A
NECE3SIDADE DA ALIMENTAQAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAQAO
bAsica (EDUCAQAO infantil, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAgAO de jovens
E ADULTOS (EJA) DO MUNIClPIO DE JAGUARIPE DO EXERCiCIO DE 2022, mediante
a necessidade da CONTRATANTE. conforme dedsao exarada no Processo Adminlstralivo
n° 289/2022 e homologada em 27/06/2022, referente ao Pregao Eletrdnico SRP n°
023/2022 para Registrode Pregos, nos termos das Leis Federais n°s 10.520/02 e 8.666/93,
subsidianamente, e das Lets Compiementares n°s 123/06, 147/14 e 155/16, Decretos
Municipals n°s 009/2014, 029/2014 e 011/2020 e legislagao pertmente. consoante as
segumtes cl^usulas e condigbes
1. DO OBJETO
1.1-0 objeto desta Ala e o registry dos pregos classrficados no Pregao Eletromco SRP rr'
023/2022, correspondente ao LOTE.jV, confon-ne especificado no Anexo Unico desta ata, e
conriigoes constantes neste instrumento. no qual estao contemplados o prazo de execugao
e a estimativa rias quantidades a serem adquiridos pela Administragao, na medida das suas
necessidades e segundo a convenidncia do servigo publico, « qua a este termo mtegram.
como se transcritas.
1.2-0 prazo de validacie do Registro de Pregos e de 12 (doze) meses contados a pamr da
data da assinatura desta Ata, durante a qual us licitantes que tenham os seus pregos
registrados poderdo ser convidados a firmar as contratagdes. observadas as condigdes
Hxadas no edital e nas normas pertmentes.
1.3 - A(s) contratagao(6es) derivadas do registro obedecerao as condigoes da mmuta de
contrato constante do Anexo III deste Instrumento.
1.4 - F vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com oulrem
a cessfio ou transfer^ncia. total ou parcial do contrato, bem como a lusSo, cisao ou
mcorporagao da contratada. nao se responsabihzando o conlratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5- Durante seu prazo de validadc as propostas seiecionadas no registro de pregos flcardo
a disposig£o da Administragao, para que efetue as contratagoes nas oportumdades e
quantidades de que necessitar, ate o limits estabelecido.
1.6 - A exist6ncia de pregos registrados n^o obriga a Administragao a firmar as contratagbes
que deles poderao advir. ficandoJhe facultada a utilizagao de oulros meios, respeitada a
legislagJo relativa
liatagoes, sendo assegurado ao beneficiario do registro a preferbncia
em iguaktade de condlgOes.
1
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1.7-0 fornecedor ou prestador de semgos fica obngado a aceitar, nas mesmas condigoes
constantes nesta Ata de Registro de Prego, os acrescimos ou supressdes nos quantitativos
registrados. Iimitados a ?5% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada Item
registrado.
1.8 - As supressdes poderao ser supenores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
2. DA DOTAQAO ORSAMENTARIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrSo por
conta das Dotagoes Orgamentarias. discriminadas na Autorizagao para Fornecimento - AF
3. DO PREQO
3.1-0 prego de cada item encontra-se especificado no anexo umco da Ata.
3.2 - Os pregos propostos serao considerados completes e abrangem todos os tributes
(Impostos, taxas, emolumentos, contribuigoes fiscals e para fiscals), fornecimento de mao
de obra especializada, encargos sociais, admimslragao, lucros, equipamentos e transpone
de vei'cuto e de pessoal e qualquer de^pesa acessbria ou necessana, n^o especificada
neste Edital.
3.3 - 0 Mumdpio devera verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusandoas quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - Os pregos sujeitos a controls ofiaal poderao ser reajustados nos termos e prazos
fixados pela "Admimstragao".
4.2 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de mcidenaa de novos
impostos ou taxas e de alteragao das ailquotas dos ja existentes.
4.3-0 beneficiario do registro, em fungbo da dm§mica do mercado, podera solicitar a
atualizagao dos pregos vigentes alraves de solicitagao formal ao 6rg3o gerenciador. aqui
representado pela Secretaria de Administragao desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedencia do pedido, tais como: hsta de pregos dos fabrlcantes, notas
fiscais de aquisigao dos produtos, mat^rias-pnmas, componenles ou de outros documentos.
4.4 - A atualizagao nao poderb ultrapassar o prego praticado no mercado.
5. DA NAO OBRIGATORIEDADE DE COMPRA DOS PRODUTOS COM PREQOS
REGISTRADOS
A assmatura da presente Ata de Registro de Prego nao obnga a Administragao Pubitca a
adquinr os produtos ou servlgos cujos pregos foram registrados. A presente ata e urn
compromisso para futura contratagao de acordo com a demands do Municipio dentro do
prazo de sua validade.
6. DA MANUTENQAO DAS CONDIQOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E
RE VIS AO
6.1 Os pregos sao fixes e irrea|ustaveis.
6.2 A revisao de pregos do contrato, nos termos do ad. 65 mciso II letra "d" da Lei Federal
n° 8.666/93, dependera de requerlmento do interessado quando visar recompor o prego que
se tornou insuficientc mstruido com a documentagao que comprove o desequilibrio
economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela prbpria administragao
quando colimar recompor o prego que se tornou excess/vo.
6.3 A revisao de pregos registrados em Ata pocerd ser realizada a pedido do beneficiario
do registro. ou por iniciativa da Administragao em decorrencia de eventual redugao
daqueles praticados no mercado. ou de fato que elevo os pregos dos servigos ou bens

2
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registrados, devendo o oryao gerenciador da Ala promover as necessanas modificagoes
compondo novo quadro de pre^os e disponibilizando-o no site ofiQal,
7. DOS PRA20S
7.1-0 Fomecedor devora firmar as conirata^oes decorrentes do Registro de Precos no
prazo de at6 10 (dez) dias corridos. a contar da convocapac expedida pelo Munidpio.
7.2 - O prazo de validade do Regisiro de Pregos sera de 12 (doze) meses, a coniar da
assmalura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-6 o dia do mfcio e mcluir-se-a o do vencimento. So
se iniclam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer c
vencimento fora do dia util, considerar-se-a o pnmeiro dia util imediatamente subsequente.
sem onus.
7.4 - Apds 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assmatura da Ala, a Admimstrapao
podera repetir o julgamento dos preqos, apos convocagao de lodos os habilitados. mediante
aviso publicado no Diana Oficial do Munidpio.
8. DO PAGAMENTO
8 1 - Os pagamenios devidos a conlratada ser^o efetuados alravds de ordem bancana ou
credito em conta correnie, no prazo nao supenor a 30 (trinla) dias do mAs subsequente, com
a apresentagao da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2 • Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento. o prazo fluira a partir de sua
regularizagdo por parte da contralada.
8.3 • As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregoes serio devolvidas £ Contralada
e seu vencimento ocorrerd 30 dias apos a data de sua apresentagdo vdlida.
8 4-0 prego a ser pago sera o vigente na data da apresentagao da proposta imcial ou da
nova proposta apresentada quando da repetigao do julgamento, independentemente do
prego em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura. o
documento serd solicftado, imediatamente para a substituigSo e/ou emissdo de Nota de
Corregao e esse intervalo de tempo ndo serd considerado para efeito de atualizagao do valor
contratado.
8.6 - O Municipio se compromete a efetuar nos prazos indicados. os pagamenios devidos
ao Fomecedor.
9. DA CONTRATAQAO
9.1 - As obrigagoes decorrentes do fomedmento do material constante do Regisiro de
Pregos a serem firmadas entre o Munidpio e o Fomecedor sSo as constantes desta Ata e
da Autorizagao para Fomecimento - AF observando-se as condigdes estabelecldas no
Edtlal. seus anexos e na legisiagao vigente.
9.2 - O Municipio solicilarl por escrito e dentro do prazo de vig^ncia do Regisiro de Pregos,
os quantitatlvos dos bens de acordo com suas necessldades e respeitados os llmites
maximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipotese do pnmeiro classificado ter seu regisiro cancelado. nao assmar ou nao
aceitar o prazo e condigdes estabelecldas no contrato. poderao ser convocados os
Fomecadores remanescertes. na ordem de classificagao. para faz&-io em sgual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo pnmeiro classificado, inclusive quanto ao prego.
9.4 - Observados os cntdrios e condigdes estabelecidos no Edital, o MUNICIPIO podera
comprar de mais de urn Fomecedor registrado, segundo ordem de classificagao. desde que
razoes de interesse publico justifiquem e que o primeiro classificado nao possua capacidade
de fomecimento compafivel com o solicitado pelo Municipio, observaaas as condigdes do
hdital e os pregos registrados dos denials f-ornecedores.
3^
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9.5 - 0 licitante obngar-se-a a fomecer 0 objeto. para 0 qual foi classiricado. durante o
periodo da revisao prevista para cada 90 (noventa) dias, at6 a publicagao da homoiogagao
da revisdo.
9.6 - O Mumcipio se compromete a prestar, verbalmente ou por escnto. ao Fomecedor
informagoes que vlsern esclarecer ou onentar 0 fiel cumpnmento desta Ata e a providenciar
a pubticaipao resumida do objeto deste mstnjmento no Di^rio Oficial do Municlpio.
10. DAS 06RIGAQOES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR. alem das determinates contsdas no ANEXO I do mstrumento
convocatorio e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instrugoes editadas pela Licitante e pelo Poder
Publico Municipal de referenda ao objeto desta licitato2.0. Se responsabilizar fmanceiramente. sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causarios a UniSo. Estados ou ao Mumcipio. e ainda a
outrem, em fungao da execugao do CONTRATO objeto desta Licitagao.
3.0. Dispor de toda mao-de-obra necessana a entrega do objeto do contrato, obngando-se
ao fiel cumprimento de todas as obrigagdes e exigSncias decorrentes da leglsfagSo
trabalhista, de previdencia social e de seguro pela qual e responsavei.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e & sua custa, 0 pagamento
de todos os Impostos laxas e quaisquer outros tributos de origem federal, esiadual e
municipal, vigentes na data de assmatura do presente Instrumento, sob 0 fomecimento do
material ora contratado ou gerado por fatos ligados A execugao do contrato, como tamb6m
manter-se inteiramente quite com as contribuigd®8 previdenci^rias mediante rtgorosa
comprovagio de ausAncia de debitos para com os 6rg§os publlcos.
5.0. Entregar os objetos hcitados no Mumcipio de Jaguaripe, em ate 02 (dois) dias uteis,
apds 0 recebimento da Odem de Fomecimento emitida.
6.0 Os materials fomecido deverao apresentar qualidade, especificagoes e classificagdes
id^nticas eiquelas apresentadas no momento da ciassrficagao7.0. Em caso de reprovag^o dos objetos por quaisquer irregulandades constatada pelo
MUNIClPIO, sera imediatamente devolvido e o fomecedor terd no mdximo 24 (vinte e
quatro) boras para providendar a troca.
11. DAS OBRIGAQ6ES DO CONTRATANTE
11.1 O CONTRATANTE, alem das obngagbes contidas neste contrato por determinagSo
legal, obriga-se a:
jk
a) fornecer ao contratado os elementos indispensdvets ao cumprimento do contrato, dentro
de, no maximo, 10 (dez) dias da assmatura;
b) realizar 0 pagamento pela execugao do contrato.
c) proceder a pubiicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condigao mdispensave! para sua validade e eficacia
12. DA ENTREGA
12.1 - Os materials serao entregue no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor
responsavei designado pela unidade administrativa equivalente da unidade soticitante, 0
qual procedera a conferbncia.
Paragrafo unico - O recebimento do objeto aqui registrado so se dara apos adotados. pelo
Municlpio. todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II. da Lei n.c 8.666/93.
A
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13. DAS PENALIDADES
13.1

parcial 0u l0tal' de qual<’u8r das c|3usulas com,das na Ala,
o edilal, sendo,

e contra tar
com 3 Admin^trapao Publtca e multa. de acordo com a gravldade da infragao
mdximos*13 sera graduada da acordo com g gravid ad e da infragao . nos segumtes timites
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, am case de recusa do adjudicalano em

::r^rr.rrrs^~“ ■"

=

do ?o3^cl“r^To,0) 30 ^ ate ° ,rl9te'mQ d,a de atras°- SObfe ° Vato da partB
cada dia

° ^ da

d° ,0meClmen,°

reali^'

13.4 - O Municipio se reserva ao direito de descontar do pagamento dev,do ao Fomecedor
o valor de qualquer mulia porventura imposts em virtude do descumprimento das condicdes
estipuladas na Ala.
^
13.5 - As multas previstas nao t6m carater compensatorio e o seu pagamento nao eximir^ o
n0r da resP°nsdb'1^ac{8 de perdas e danos decorrenles das infragoes cometidas
13.6 - Pelo nao cumpnmento das obnga0es assumidas. o Fornecedor sujeitar-se-A as
penal,dades de Imped,mento temporano de lie,tar com a Admin,stra^o Pubttca e de
dedaragao de inidoneidade que poderdo ser cumuladas com multa, sem prejuizo da
rescisao da Ata e cancelamento do registro.
13.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, denlro do prazo
prevtslo, caractenzarb o descumpnmento total da obngap^o assumida. sujeitando-se as
penalidades cabtveis.
13.8-0 Fornecedor se comprometera a ressarclr ao Mumcipio o equivalente a todos os
danos decorrentes de atraso, parahsapao ou Interrupgao da entrega, exceto quando isto
ocorrer por exigSncia do Municipio ou, ainda, por caso fortuito ou forga maior. circunstSncias
que dever^o ser devidamente comunicadas ao Municipio no prazo de 72 (setenta e duas)
boras apos a sua ocorrenua.
13.9 - O Fornecedor mantera sob sua exclusive responsabilidade toda a supervisao, direc^o
e mao-de-obra para execute completa e eOdente do objeto deste Instrumento;
14. DA RESCISAO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motive de rescis^o do Contrato, as hipoteses elencadas no Art. 78, da Lein.° 8.666/93.
14.2 - Caso o Municipio n^o utilize a prerrogativa de resandir o contrato, a seu exclusive
criteria, podera suspender a sua execute e/ou sustar o pagamento das faturas, at^ que o
Fornecedor cumpra Integralmente a condigdo contratual infringida. sem prejuizo da
inciddncia das aangdee previstas no Edital.
14.3 * A rescisSo podera ser unilateral, amigAvei ou judicial, nos termos e condicbes
prevstas no Art. 79 da Lei n,° 8.666/93.
14.4-0 Fornecedor reconbece os direitos do Municipio nos casos de rescisSo provistos nos
Arts. 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
15. DA COBRAN£A JUDICIAL
\
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15.1 - As importandas devidas pelo Fornecedor serao cobradas atraves de processes de
execu^ao. ressalvada a cobranga direta, mediante reten^ao ou compensapao de creditofi,
sempre que possfvel.
16. DA FISCALIZAQAO
16.1 - A fiscaliza^ao do objeto deste mstrumento ser^ exercida pela
16.2 - Em caso de divergenda entre a AF e a Nota Rscab'Fatura ou enlre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor sera notificado para retira-los imedtatamenie, sendo
a ocorrdncia comunicada a SSA para ado?^o das provid§ncias cabiveis
16.3 - A a<;ao ou omissao. total ou parcial, da Fiscalizapao por parte do Municipio nao eximira
o Fornecedor da total responsabilidade na execufao deste fomedmento.
17. DA VINCULAQAO AO EDITAL
17.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fomedmento, objeto deste mstrumento na
confomndade do constants no Edital, e que. com seus anexos, Integra este termo.
mdependentemente da transcrigao, para todos os fins e efeitos legais.
18,DAS DISPOSigOES GERAJS
18.1.0 Municipio nSo responder^ por quatsquer compromlssos assumidos pelo Fornecedor
com terceiros, ainda que vmculados ^ execugSo do presente instrumento.
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
19.1. O canceiamento serd precedido de processo administrative a ser examlnado pelo
drgao gerendador. sendo que a decisSo final dever^ ser fundamentada.
19.2. O registro do Fornecedor podera ser cancelado. garantida previa e ampia defesa em
processo administrative, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento
da notificagdo, quando
I - o Fornecedor n3o cumprir as exigencias commas no Edital. na Ata de Registro de Pregos.
Autonzagfio para Fomedmento e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmer o contrato decorrente do Registro de
Pregos;
III - o Fornecedor der causa a rescisSo administrative do contrato, decorrente do Registro
de Pregos, por um dos motives elencados nos Inasos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666^93.
19.3. Os pregos registradcs poderSo ser cancelados ou suspenses temporahamente nas
seguintes hlpbteses:
I - quando se tomarem supenores aos praticados pelo mercado;
II - por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.
19.4 A comunscagao do cancelamento do regislro do Fornecedor, sera feita por escrito.
junlando-se o comprovanle de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou macessivel, a
comunicag5o ser^ feita por pubiicag3o no Di^rio Oficial do Municipio. considerando-se
cancelado o prego registrado a partir da data da publicagao.
19.6. O Fornecedor podera pedir o cancelamento do prego registrado. mediante soliciiagao
por escrito, desrie quo comprove estar definitiva ou temporariamente impossibititado de
cumprir as exigencias do instrumento convocaiono que deu origem ao Registro de Pregos.
19.7. A soliciiagao do Fornecedor para cancelamento do Registro de Pregos nao o desobriga
do Fomedmento dos produtos at£ a decisSo final do drg&o gerendador, a qual dever^ ser
prolatada no prazo maximo de 30 (tnnta) dias, facultada ao Municipio a aplicagao das
penalidades previstas no mstrumento convocatorio e na presente Ata.
19.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderSo ser realizadas novas licitagdes para a
aquisig^o dos bens constantes do Registro de Pregos.
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20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da comarca de Nazard. Estado da Bahia, para dirimir aventuais
conffitos origmados peta prescnte Ata e pelo futuro contrato, com renuncia a qualquer outro
por mais privilegiado que possa ser.
4

Jaguanpe-BA, Q4 dejulho de 2022.

Heraclfto Rocha Arandas
Prefeito Municipal de Jaguari
CONTRATANTE
^7

7
DGFC QMER

ERVigOS LIDA.
RNECEdORA

Testemunhas:

7
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ANEXO UNICO

ATA DE REGISTRO DE PRE^OS PREGAO ELETR6NICO SRP N° 023/2022.
OBJETO - EVENTUAL AQUISIQAO PARCELADA DE GfcNEROS ALIMENTlCIOS
NECESSARIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALIMENTAgAO ESCOLAR DOS
ESTUDANTES DA EDUCAgAO BASICA (EDUCAgAO INFANTIL. ENSINO
FUNDAMENTAL E EDUCAgAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNIClPIO DE
JAGUARIPE DO EXERCICIO DE 2022.

EMPRESA - DGF COMERCIO E SERVigOS LTDA
CNPJ-09.440.166/0001-01

LOTE VI - ESPECIARIA8 E CONDIMENTOS

PREgo

MARCA

UNO

QTO

CALOO BOM

Embalagem
10g

1800

1.34

2.412.00

2

COLORlFICO allmenUcio, a base
de urucum. Embalagem, com
dados de IdantiticagAo do
produto, marca do fabricanta,
prazo de valldade e peso
liquldo. e de acordo com as
Normas e/ou Resolugoos da
ANVISA/MS.

cuco

kg

340

6,88

2.339,20

3

COMINHO em pd. Extraido de
sementes de
cominho
de
prlmelra qualidade puro, com
aspecto, cor, cheiro, sabor
caracteristicoa, sem mlsturas.
isentos de suildades. parasitas
e larvas. Acondlcionado om
embalagem plAstica, Integra,
hermeticamente fecbada, n4o
violada,
resislente,
que
garantam a integridade do
produto ate o momento do
consume, contendo 60g. A
rotulagem deve conter no

KITANO

2000

0.75

1.500,00

ITEM

OESCRigAO
CANELA
Embalsgem

1

UNO

TOTAL

de
pHmalra.
contendo
10

gramas, com Idamiflca^io do
produto, marca do fibiicanto,
prazo de valldade e peso
liquldo. O produto deveri ter
regiatro
no
Mlnisterio
da
AgricuKura e/ou Ministarlo da
Saude.

Embalagem

60g

8
\

I
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4

5

6

as
minlmo
seguintes
Informagde*: nomc c/ou marca,
ingradiantes,
data
de
fabricagfto, data do validade,
Iota a Informagoes nutricionais.
Validade: minima de 03 meaes a
contar a partir da data de
entrega.
CRAVO da indla, de primeira.
Embalagem
contendo
10
gramas com Identlficagao do
pn>duto, marca do iabricante,
prazo de validade e peso
liquido. O produto devera ter
registro
no
Ministerio
da
Agricultura e/ou Mlnlstirlo da
Saude.
aimplaa
EXTRATO
e
concentrado, preparado com
frutos maduros, escolhldos,
saos. sem pale e sementes. O
produto deve ostar isento do
fermentagoes e n«lo indicar
defeituoso.
processamento
Compoaigio biaica. Tomata,
•al a agucar. Acondlcionado am
•mbalagam contando 340g. A
rotulagem davs contar no
as
seguintaa
minlmo
Informagdaa: nome a/ou marca,
d«
Ingradiantaa,
data
fabrleagio, data de vaNdade,
lote e Informagdea nutricionais
o de acordo com as Nonnas e/ou
Rasolugdas da ANVISA/MS,
Validade: minima de 06 meaes a
contar a partir da data de
entrega. (Apresentar amostra)
FOLHA DE LOURO em folha*
secas, sis, llmpas. de coloragao
pardacenta, com aspecto, cor,
cheiro
e
sabor
prdprio.
Acondlcionado
om
saco
plastlco transparente, atovico,
reslstente e hermeticamente
vedado cm embalagem Integra,
contendo 4g, A rotulagem deve
conter no minlmo as seguintes
infonnagdes: nome e/ou marca,
de
data
mgredientes,
tabricagio. data de validade,
lota a informagoes nutricionais.
Validade. minima de 06 meses a
contar a partir da data dc
entrega.

CALDO BOM

Embalagem
10g

1900

1.66

3 164.00

BONARE

Embalagem
340g

4400

1.96

8.624.00

L

KITANO

Embalagem
4g

1500

0.29

435,00

f.

9
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8

9

OREGANO
desidratado.
Constituldo d* folhas sas,
limpaa
e
dealdratadas.
acondidonado em aoco pliatlco
transparent, atbvico, realatente
• hermeticamente vedado. Deve
.ipresentar color ^ao verde
pardacenta, aspecto, chelro o
aabor
caracleristico.
Acondlcionado em embalagem
Integra,
contondo
10g.
A
rotulagem deve center no
mlnlmo
as
sagulntea
mformaedes; nocne e/ou marca,
data
de
ingredientes,
fabricapao, data de validade,
lot© e Informapdos nutricionais.
Validade: minima de 06 meses a
contar a partir da data de
entrega.
(Apresentar amostra)
PIMENTA DO RHINO em po.
Extraido de
sememes
de
plmenta do reino de prlmelra
qualidade, pura, com aspacto,
sabor
chelro.
cor.
caracteHttleoa, aem mlstura*,
iaentas de sujidadea, parasitas
e larvaa. Acondlcionado em
embalagem pMstica, Integra,
hermeticamente fechada, nao
violada.
realatente,
que
garantam a Inteyridade do
produto atA o momento do
consumo, contondo GOg. A
rotulagem deve center no
seguinies
mlnlmo
as
informa<;oes: nome e/ou marca,
data
ingredientes.
de
fabrica^Ao, data de vaHdado,
lote e informa96es nutricionais.
Validade; minima de 03 mesas a
contar a partir da data do
entrega. (Apresentar amostra)
POLPA DE TOMATE. simples e
concentrado, proparado com
trutos maduros, escolhidos,
saos. sem pale e seme rites. 0
produto deve ©star isento de
conaervantea, de fermenta^bes
e nao indicar processamento
Composipio
defeltuoao.
basics: Tomato, a^ucar o sal.

KITANO

Embalagem
10g

1500

0.80

1 200.00

DELICIATA

Embalagem
GOg

1500

2.30

3450.00

OLE

Embalagem
520g

2200

2,79

6.138.00

10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0U5RTHGREZFQZHCRKY2MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Julho de 2022
36 - Ano XV - Nº 4511

Jaguaripe

fcstadoda Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
Praga Hisldfica, 01 - Sede - Jaguanpe BA
CEP 44.480-000 C.N.P.J. 13,766.289/0001^9
Tel - (75) 3642-2112 i 2114/2143
lidtaiaauanDe;aa'na*l.corn
Acondiclonado
embalagem
contendo 520g. A rotulagem
deve conter no minimo as
segulnte* infomia^oes: nome
e/au marca, ingredlantes. data
de fabricacao, data de valldade.
lots e Informa^oes nutricionals
e de acordo com as Nonnas
e/ou
Resoluijdes
da
ANVISA/MS. Validade. minima
de 08 meses a contar a partlr da
data de entrega. (Apresontar
amostra)

10

11

SAL reflnado, todado coin
granulagdo uniforme e com
cristais brancos, com no
minimo 98,5% do cioreto de
sodlo e com doe#gem de sale
do lodo de no minimo 10mg e no
miximo
15mg
por
quilo.
Embalagem contendo 1kg, com
identifica^ao do produto, marca
do
febricante,
prazo
de
validade, peso hquldo o de
acordo com at Normas e/ou
Raeoiugbet da ANVISA/MS ou
regiatro
no
Mlnltterio
da
Agrlcultura
VINAGRE
de
Alcool.
Fermentado acetilico de alcool,
acidez 4%. Acondlcionado cm
embalagem plAatica. Integra,
contendo 500ml. A rotulagem
deve conter no minimo as
segulntes Infonnepoes: nome
e/ou marca, ingredientes, data
de fabrica^ilo, data de validade,
iote e informa96es nutricionals.
Validades: minimo de 06 meses
a contar a partlr da data de
entrega. O produto devera ter
registro
no
Mlnisterlo
da
Agriculture e/ou Mlnlsteno da
Saudc.

MAX

><g

700

0,81

567,00

FIGUERA

Embalagem
500m!

1800

1,54

2.772,00

TOTAL DO LOTE VI

V
32.591,20

11
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ATA DE REGISTRO DE PREQO

PREGAO ELETRdNICO SRP

Numero 023/2022.

Aos quatro dias do mes de julho do ano de dois mil e vinte e dois, presente de urn lado o
MUNIClPIO DE JAGUARIPE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Heraclito Rocha
Arandas, inscrito no CNPJ sob o n° 13.796.289/0001-49, doravante denominado
MUNICfPIO, e do outro a empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI,
representada pela Senhora Eliziane da Cunha da Mota (Titular), inscrita no CPF: n°
008.838.415-25, com sede na Rua Arnold Silva, 420, Centro, Feira de Santana/BA, inscrita
no CNPJ/MF sob o
numero 31.847.317/0001-91, simplesmente denominada de
FORNECEDORA, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREQOS, para EVENTUAL
aquisiqAo parcelada de g£neros alimentIcios necessArios para
SUPRIR A NECESSIDADE DA ALIMENTAQAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA^
EDUCAQAO BASICA (EDUCAQAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAQAO
DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNIClPIO DE JAGUARIPE DO EXERClCIO DE
2022, mediante a necessidade da CONTRATANTE, conforme decisao exarada no Processo
Administrative n° 289/2022 e homologada em 27/06/2022, referente ao Pregao Eletronico
SRP n° 023/2022, para Registro de Pregos, nos termos das Leis Federais n°s 10.520/02 e
8.666/93, subsidiariamente, e das Leis Complementares n°s 123/06, 147/14 e 155/16,
Decretos Municipais n°s 009/2014, 029/2014 e 011/2020 e legislagao pertinente, consoante
as seguintes cl&usulas e condigoes:
1. DO OBJETO
1.1-0 objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no Pregao Eletronico SRP n°
023/2022, correspondente aos LOTES II, IV e X, conforme especificado no Anexo Unico
desta ata, e condigoes constantes neste instrumento, no qual estao contemplados o prazo
de execugao e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administragao, na
medida das suas necessidades e segundo a conveniencia do servigo publico, e que a este
termo integram, como se transcritas.
1.2-0 prazo de validade do Registro de Pregos e de 12 (doze) meses contados a partir da
data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos
registrados poderao ser convidados a firmar as contratagoes, observadas as condigoes
fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratagao(oes) derivadas do registro obedecerao as condigoes da minuta de
contrato constante do Anexo III deste Instrumento.
1.4 - £ vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem,
a cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou
incorporagao da contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de pregos ficarao
& disposigao da Administragao, para que efetue as contratagoes nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, at6 o limite estabelecido.
1.6 - A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes
que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a

ELIZIANE DA CUNHA
DA
MOTA:00883841525

Assinado de forma digital por
ELIZIANE DA CUNHA DA
MOTA:00883841525
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legislapao relativa as licitagoes, sendo assegurado ao beneficiario do registro a preferencia
em igualdade de condigoes.
1.7-0 fornecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes
constantes nesta Ata de Registro de Prego, os acrescimos ou supressoes nos quantitativos
registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado.
1.8 - As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
2. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrao por
conta das Dotagoes Orgamentarias, discriminadas na Autorizagao para Fornecimento - AF.
3. DO PREQO
3.1-0 prego de cada item encontra-se especificado no anexo unico da Ata.
3.2 - Os pregos propostos serao considerados completos e abrangem todos os tributes
(impostos, taxas, emolumentos, contribuigoes fiscais e para fiscais), fornecimento de mao
de obra especializada, encargos sociais, administragao, lucros, equipamentos e transporte
de vefculo e de pessoal e qualquer despesa acessoria ou necessaria, nao especificada
neste Edital.
3.3 - O Munidpio dever£ verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusandoas quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - Os pregos sujeitos a controle oficial poderao ser reajustados nos termos e prazos
fixados pela “Administragao".
4.2 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidencia de novos
impostos ou taxas e de alteragao das al(quotas dos ja existentes.
4.3 - O beneficiario do registro, em fungao da dinamica do mercado, podera solicitar a
atualizagao dos pregos vigentes atraves de solicitagao formal ao orgao gerenciador, aqui
representado pela Secretaria de Administragao desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedencia do pedido, tais como: lista de pregos dos fabricantes, notas
fiscais de aquisigao dos produtos, materias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.4 - A atualizagao nao poder£ ultrapassar o prego praticado no mercado.
5. DA NAO OBRIGATORIEDADE DE COMPRA DOS PRODUTOS COM PREQOS
REGISTRADOS
A assinatura da presente Ata de Registro de Prego n§o obriga a Administragao Publica a
adquirir os produtos ou servigos cujos pregos foram registrados. A presente ata 6 urn
compromisso para futura contratag§o de acordo com a demanda do Munidpio dentro do
prazo de sua validade.
6. DA MANUTENQAO DAS CONDIQOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E
REVISAO
6.1 Os pregos sao fixos e irreajusteveis.
6.2 A revisao de pregos do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d" da Lei Federal
n° 8.666/93, depended de requerimento do interessado quando visar recompor o prego que
se tornou insuficiente, instrufdo com a documentagao que comprove o desequilibrio
economico-fmanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela prdpria administragao
quando colimar recompor o prego que se tornou excessive.

ELIZIANE DA CUNHA
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6.3 A revisao de pregos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario
do registro, ou por iniciativa da Administragao, em decorrencia de eventual redugao
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os pregos dos servigos ou bens
registrados, devendo o 6rgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificagoes,
compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
7. DOS PRAZOS
7.1-0 Fornecedor devera firmar as contratagoes decorrentes do Registro de Pregos no
prazo de ate 10 (dez) dias corridos, a contar da convocagao expedida pelo Munidpio.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do im'cio e incluir-se-a o do vencimento. So
se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia util, considerar-se-a o primeiro dia util imediatamente subsequente,
sem onus.
7.4 - Apos 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administragao
podera repetir o julgamento dos pregos, apos convocagao de todos os habilitados, mediante
aviso publicado no Diario Oficial do Munidpio.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos a contratada serao efetuados atraves de ordem bancaria ou
cr6dito em conta corrente, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias do mes subsequente, com
a apresentagao da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2 - Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de sua
regularizagao por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregoes serao devolvidas a Contratada
e seu vencimento ocorrera 30 dias apos a data de sua apresentagao valida.
8.4 - O prego a ser pago sera o vigente na data da apresentagao da proposta inicial ou da
nova proposta apresentada quando da repetigao do julgamento, independentemente do
prego em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o
documento sera solicitado, imediatamente para a substituigao e/ou emissao de Nota de
Corregao e esse intervalo de tempo nao ser£ considerado para efeito de atualizagao do valor
contratado.
8.6 - O Munidpio se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos
ao Fornecedor.
9. DA CONTRATAQAO
9.1 - As obrigagoes decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de
Pregos a serem firmadas entre o Munidpio e o Fornecedor sao as constantes desta Ata e
da Autorizagao para Fornecimento - AF, observando-se as condigoes estabelecidas no
Edital, seus anexos e na legislagao vigente.
9.2 - O Munidpio solicitar£, por escrito e dentro do prazo de vigencia do Registro de Pregos,
os quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites
m^ximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipotese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, nao assinar ou nao
aceitar o prazo e condigoes estabelecidas no contrato, poderao ser convocados os
Fornecedores remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas
mesmas condigoes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao prego.
9.4 - Observados os critdios e condigoes estabelecidos no Edital, o MUNICIPIO poder£
comprar de mais de urn Fornecedor registrado, segundo ordem de classificagao, desde que
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razoes de interesse publico justifiquem e que o primeiro classificado nao possua capacidade
de fornecimento compatfvel com o solicitado pelo Municfpio, observadas as condipoes do
Edital e os prepos registrados dos demais Fornecedores.
9.5 - O licitante obrigar-se-£ a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o
perlodo da revisao prevista para cada 90 (noventa) dias, ate a publicapao da homologapao
da revisao.
9.6 - O Municfpio se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor
informapoes que visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar
a publicapao resumida do objeto deste instrumento no Diario Oficial do Municfpio.
10. DAS OBRIGAQ0ES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR, al6m das determinapoes contidas no ANEXO I do instrumento
convocatdrio e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instrupoes editadas pela Licitante e pelo Poder
Publico Municipal de referenda ao objeto desta licitapao.
2.0. Se responsabilizar fmanceiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Uniao, Estados ou ao Municfpio, e ainda a
outrem, em funpao da execupao do CONTRATO objeto desta Licitapao.
3.0. Dispor de toda mao-de-obra necessaria a entrega do objeto do contrato, obrigando-se
ao fiel cumprimento de todas as obrigapoes e exigencias decorrentes da legislapao
trabalhista, de previdencia social e de seguro pela qual e respons^vel.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e a sua custa, o pagamento
de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributes de origem federal, estadual e
municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o fornecimento do
material ora contratado ou gerado por fatos ligados a execupao do contrato, como tambem
manter-se inteiramente quite com as contribuipoes previdenciarias, mediante rigorosa
comprovapao de ausencia de debitos para com os orgaos publicos.
5.0. Entregar os objetos licitados no Municfpio de Jaguaripe, em ate 02 (dois) dias uteis,
apos o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.
6.0 Os materiais fornecido deverao apresentar qualidade, especificapoes e classificapoes
identicas &quelas apresentadas no momento da classificapao.
7.0. Em caso de reprovapao dos objetos por quaisquer irregularidades constatada pelo
MUNICfPIO, ser£ imediatamente devolvido e o fornecedor tera no m£ximo 24 (vinte e
quatro) boras para providenciar a troca.
11. DAS OBRIGAQ0ES DO CONTRA!ANTE
11.1 O CONTRA!ANTE, al§m das obrigapoes contidas neste contrato por determinapao
legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato, dentro
de, no maximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execupao do contrato;
c) proceder a publicapao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condipao indispensavel para sua validade e eficacia
12. DA ENTREGA
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12.1 - Os materiais serao entregue no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor
responsavel designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o
qual procedeici a conferencia.
Paragrafo unico - O recebimento do objeto aqui registrado so se dara ap6s adotados, pelo
Munidpio, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
13. DAS PENALIDADES
13.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas na Ata,
sujeitara o Fornecedor as sangoes previstas nas legislagoes que regem o edital, sendo,
contudo, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative.
13.2 - A inexecugao, parcial ou total, do Contrato ou da Autorizagao para Fornecimento - AF,
ensejara a suspensao ou a imposigao da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administragao Publica e multa, de acordo com a gravidade da infragao.
13.3 - A multa ser£ graduada de acordo com a gravidade da infragao, nos seguintes limites
m£ximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatario em
assinar o Contrato ou a Autorizagao para Fornecimento - AF, dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados da data de sua convocagao;
II - 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento nao realizado;
III - 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado, por
cada dia subsequente ao trigesimo dia.
13.4-0 Munidpio se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor
o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condigoes
estipuladas na Ata.
13.5 - As multas previstas nao tern carater compensatorio e o seu pagamento nao eximira o
Fornecedor da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.
13.6 - Pelo nao cumprimento das obrigagoes assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-a as
penalidades de impedimento temporario de licitar com a Administragao Publica e de
declaragao de inidoneidade que poderao ser cumuladas com multa, sem prejufzo da
rescisao da Ata e cancelamento do registro.
13.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo
previsto, caracterizar& o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-se as
penalidades cabfveis.
13.8 - O Fornecedor se comprometera a ressarcir ao Municipio o equivalente a todos os
danos decorrentes de atraso, paralisagao ou intermpgao da entrega, exceto quando isto
ocorrer por exigencia do Municipio ou, ainda, por caso fortuito ou forga maior, circunstancias
que deverao ser devidamente comunicadas ao Municipio no prazo de 72 (setenta e duas)
boras ap6s a sua ocorrencia.
13.9-0 Fornecedor mantera sob sua exclusive responsabilidade toda a supervisao, diregao
e mao-de-obra para execugao completa e eficiente do objeto deste instrumento;
14. DA RESCISAO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motive de rescisao do Contrato, as hipoteses elencadas no Art. 78, da Lei
n.° 8.666/93.
14.2 - Caso o Municipio nao utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusive
criterio, podera suspender a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
Fornecedor cumpra integralmente a condigao contratual infringida, sem prejufzo da
incidencia das sangoes previstas no Edital.
14.3 - A rescisao podera ser unilateral, amig£vel ou judicial, nos termos e condigoes
previstas no Art. 79 da Lei n.° 8.666/93.
h
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14.4-0 Fornecedor reconhece os direitos do Municipio nos casos de rescisao previstos nos
Arts. 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
15. DA COBRANQA JUDICIAL
15.1 - As importancias devidas pelo Fornecedor serao cobradas atraves de processes de
execugao, ressalvada a cobranga direta, mediante retengao ou compensagao de creditos,
sempre que possivel.
16. DA FISCALIZAQAO
16.1 - A fiscalizagao do objeto deste instrumento sera exercida pela
16.2 - Em caso de divergencia entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor sera notificado para retira-los imediatamente, sendo
a ocorrencia comunicada a SSA para adogao das providencias cabiveis.
16.3 - A agao ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao por parte do Municipio nao eximir^
o Fornecedor da total responsabilidade na execugao deste fornecimento.
17. DA VINCULAQAO AO EDITAL
17.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, Integra este termo,
independentemente da transcrigao, para todos os fins e efeitos legais.
18.DAS DISPOSigOES GERAIS
18.1.0 Municipio nao responder^ por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente instrumento.

19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
19.1. O cancelamento sera precedido de processo administrative a ser examinado pelo
orgao gerenciador, sendo que a decisao final devera ser fundamentada.
19.2. O registro do Fornecedor podera ser cancelado, garantida previa e ampla defesa em
processo administrative, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento
da notificagao, quando:
I - o Fornecedor nao cumprir as exigencias contidas no Edital, na Ata de Registro de Pregos,
Autorizagao para Fornecimento e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de
Pregos;
III - o Fornecedor der causa a rescisao administrativa do contrato, decorrente do Registro
de Pregos, por urn dos motives elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
19.3. Os pregos registrados poderao ser cancelados ou suspenses temporariamente nas
seguintes hipbteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.
19.4. A comunicagao do cancelamento do registro do Fornecedor, sera feita por escrito,
juntando-se o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessfvel, a
comunicagao sera feita por publicagao no Diario Oficial do Municipio, considerando-se
cancelado o prego registrado a partir da data da publicagao.
19.6. O Fornecedor podera pedir o cancelamento do prego registrado, mediante solicitagao
por escrito, desde que comprove estar defmitiva ou temporariamente impossibiiitado de
cumprir as exigencias do instrumento convocatbrio que deu origem ao Registro de Pregos.
19.7. A solicitagao do Fornecedor para cancelamento do Registro de Pregos nao o desobriga
do Fornecimento dos produtos ata a decisao final do 6rgao gerenciador, a qual devera ser
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prolatada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Munici'pio a aplicagao das
penalidades previstas no instrumento convocatdrio e na presente Ata.
19.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderao ser realizadas novas licitagoes para a
aquisigao dos bens constantes do Registro de Pregos.
20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da comarca de Nazare, Estado da Bahia, para dirimir eventuais
conflitos originados pela presente Ata e pelo future contrato, com renuncia a qualquer outro
por mais privilegiado que possa ser.

Jaguaripe-BA, 04 de julho de 2022.
7
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ANEXO UNICO

ATA DE REGISTRO DE PREQOS PREGAO ELETRONICO SRP N° 023/2022.

OBJETO - EVENTUAL AQUISIQAO PARCELADA DE G&NEROS ALIMENTlCIOS
NECESSARIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALIMENTAQAO ESCOLAR DOS
ESTUDANTES DA EDUCAgAO BASICA (EDUCAgAO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL E EDUCAgAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNIClPIO DE
JAGUARIPE DO EXERClCIO DE 2022.

EMPRESA - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ-31.847.317/0001-91
LOTE II - LATIClNIOS E DERIVADOS
ITEM

DESCRigAO

MARCA

UNO

QTD

1

MARGARINA com sal,
GORDURAS
ZERO
TRANS. Produto obtido
de vegetais liquidos
de
hidrogenados,
consistdncia cremosa,
aromatizada
e
artificialmente
vitaminada,
com
no
mlnimo 60 % de lipldios.
Nao deve apresentar
massa nao cremosa,
cheiro desagradavel, cor
nao caracterlstica do
produto, pote violado. A
rotulagem deve conter
no mlnimo as seguintes
informagoes: nome e/ou
marca, ingredientes, data
de fabricagao, data de
e
lote
validade,
informagoes
nutricionais.
em
Acondicionada
de
embalagem
polipropileno com (acre
de papel aluminizado
entre a tampa e o pote,

DELINE

Embalagem
500g

2000

UND

6,43
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2

3

que
resistentes,
garantam a integridade
do
produto
ate
o
momento do consumo,
contendo peso llquido
SOOg.Validade: minima
de 05 meses a contar a
partir da data de entrega,
de acordo com as
Normas e/ou Resolugoes
da
ANVISA/MS.
O
produto
deverd
ter
registro no Ministdrio da
e/ou
Agricultura
Ministerio da Saude. (
Apresentar amostra)
LEITE de vaca longa vida
integral, estabilizado em
embalagem
tetra-pack
contendo
01
litro.
Composigao minima por
litro: valor energdtico
550 kcal; carboidratos
40g;
proteinas
30g;
lipidios 30g. A rotulagem
deve center no minimo
seguintes
as
informagoes: nome e/ou
marca, ingredientes, data
de fabricagao, data de
e
validade,
lote
informagoes
nutricionais. e de acordo
com as Normas e/ou
Resolugoes vigentes da
Anvisa/MS. O produto
deverd ter registro no
Ministerio da Agricultura
e/ou Ministerio da Saude.
Validade: minima de 06
meses a contar a partir
da data de entrega.
(Apresentar amostra)
LEITE em po integral
SEM
instantaneo,
LACTOSE, com enzima
lactase, vitaminas (A, D e
C) e minerals (ferro e
zinco), isento de lactose
e gluten. Embalagem
contendo 300g._______

DAMARE

litro

4.500

5,33

23.985,00

itamb£

Embalagem
300g

100

15,02

1.502,00
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LEITE de vaca em p6,
integral. P6 uniforme
sem granules, com no
minimo 20 % de protelna
e gordura e ausencia de
amido. Acondicionado
embalagens
em
plasticas aluminizadas,
limpas nao vioiadas,
resistentes,
que
garantam a integridade
do
produto
ate
o
momento do consume,
contendo
200g.
A
rotulagem deve confer
MILKO
no minimo as seguintes
informagoes: nome e/ou
marca, ingredientes, data
de fabricagao, data de
e
validade,
lote
informagoes
nutricionais. O produto
deverd ter registro no
Ministdrio da Saude e/ou
Ministtrio da Agricultura.
Validade: minima de 06
meses a contar a partir
da data de entrega.
(Apresentar amostra)
QUEIJO tipo mugarela,
de boa procedencia e
qualidade. A embalagem
deve estar Intacta, bem
vedada e deve constar:
marca do fabricante, data
PI RAC AN JU
BA
de fabricagao, prazo de
validade,
informagao
nutricional, ingredientes
e registro do 6rgao
competente. Embalagem
contendo 1kg.
TOTAL DO LOTE II

Embalagem
200g

19.500

5,41

105.495,00

kg

40

43,66

1.746,40

145.588,40

LOTE IV - FARINHAS
ITE
M

descriqAo

MARCA

UND

QTD

1

em
CACAU
P6.
embalagem com 200g,
alimenticio
produto
contendo apenas cacau
em p6 soluvel sem adigao
de agucar, amido, leite e

SABOR

Embalagem
200g

80

PREQO
UND

14,40
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derivados de leite. Rotulo
com
indicagio
do
fabricante, produto, peso,
Ingredientes, prazo de
validade,
informagao
nutricional
e
demais
especificagoes. Validade:
minima de 06 meses a
contar a partir da data de
entrega.
(Apresentar
amostra)
ACHOCOLATADO em p6,
instantaneo. Composigao
basica: cacau em p6
agucar,
soluvel,
maltodextrina,
emulsificante lecitina de
soja,
adicionado
de
vitaminas.
Acondicionado
em
plasticas
embalagens
nao
aluminizadas,
violadas, resistentes, que
garantam a integridade
do
produto
ate
o
momento do consumo,
contendo
400g.
A
rotulagem deve conter no
mlnimo
as
seguintes
informagoes: nome e/ou
marca, ingredientes, data
de fabricagiio, data de
e
validade,
lote
informagoes nutricionais.
e atender as Normas e/ou
Resolugoes vigentes da
ANVISA/MS.
Validade:
minima de 06 meses a
contar a partir da data de
entrega.
(Apresentar
amostra)
AMIDO DE MILHO em po,
tipo maisena, Amido de
milho. Produto amildceo
extraldo de milho. P6 fine,
branco e puro, livre de
qualquer alteragao de
aroma e coloragao. Nao
apresentar
podera
umidade, fermentagao ou
rango. Acondicionado em
embalagem de caixa de
papelao
fino,
acondicionado
internamente em saco de

maratA

Embalagem
400g

2400

5,15

12.360,00

VITAMILHO

Embalagem
500g

300

3,83

1.149,00

ELIZIANE DA
CUNHA DA
MOTA:00883841525

Assinado de forma digital por
ELIZIANE DA CUNHA DA
MOTA:00883841525
Dados: 2022.07.04 09:32:36
-OS'OO'
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papel impermeavel ou
saco
de
polietileno
atdxico, contendo 500g. A
rotulagem deve conter no
minimo
as
seguintes
informagoes: nome e/ou
marca, ingredientes, data
de fabricagao, data de
lote
e
validade,
informagoes nutrlcionais.
Validade: minima de 03
meses a contar a partir da
data de entrega.
AVEIA em flocos 100%
natural, sem aditivos ou
conservantes.
Embalagem contendo no
minimo 170g, com dados
de
identificagao
do
produto,
marca do
fabricante,
data de
fabricagio,
prazo de
validade, peso llquido e
de
acordo
com
a
Resolugao
12/78 da
CNNPA. Validade: minima
de 06 meses a contar a
partir da data de entrega.
FARINHA sem fermento,
enriquecida com £cido
folico e ferro, obtida a
partir de cereal iimpo,
desgerminado,
saos,
isentos de materia terrosa
e em perfeito estado de
conservagdo,
sem
umidade
ou
rango.
em
Acondicionado
embalagem
plastica
Integra hermeticamente
fechada,
nao violada,
resistente, que garantam
a integridade do produto
ate
o
momento
do
consumo, contendo 01
kg. A rotulagem deve
conter no minimo as
seguintes
informagoes:
nome
e/ou
marca,
ingredientes,
data
de
fabricagao,
data
de
e
validade,
lote
informagoes nutricionais.
Validade: minima de 06
meses a contar a partir da

YOKI

FINNA

Embalagem

170g

kg

2360

3,59

8.472,40

2000

4,91

9.820,00

ELIZIANE DA
CUNHA DA
MOTA:00883841525

Assinado de forma digital por
ELIZIANEDACUNHA DA
MOTA:00883841 S25
Dados: 2022.07.04 09:32:46
-03'00'
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6

7

8

flocos.
MILHO
Embalagem com 500g,
dados
de
com
identificagao do produto,
marca do fabricante, data
de fabricagao, validade, e
de acordo com Normas
e/ou Resolugoes vigentes
da ANVISA/MS. O produto
deverd ter registro no
Ministdrio da Agricultura
e/ou Ministdrio da Saude.
Validade: minima de 06
meses a contar a
partir da data de entrega.
(Apresentar amostra)
MILHO em grao, seco,
pipoca.
para
em
Acondicionado
embalagem
ptestica,
Integra, hermeticamente
fechada, nao violada,
resistente, que garantam
a integridade do produto
at6 o momento do
consumo, contendo 500g.
A rotulagem deve center
no mfnimo as seguintes
informagoes: nome e/ou
marca, ingredientes, data
de fabricagao, data de
e
validade,
lote
informagoes nutricionais.
Validade: minima de 06
meses a contar
a partir da data de
entrega.(Apresentar
amostra)
MILHO fubd. Embalagem
com 500 g, com dados de
identificagao do produto,
marca do fabricante, data
de fabricagao, prazo de
validade, de acordo com
Normas e/ou Resolugoes
vigentes da Anvisa/MS.

CUCO

Embalagem
500g

3000

1,70

5.100,00

TOZZO

Embalagem
500g

2000

2,64

5.280,00

CUCO

Embalagem
500g

2,02

4.242,00

2100

Assinado de forma digital por

ELIZIANE DA CUNHA ELIZIANE DA CUNHA DA
MOTA:00883841525
DA
Dados: 2022.07.04 09:32:55
MOTA:00883841525 -03'00'
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MISTURA PARA BOLO.
diversos.
Sabores
Embalagem com 450g,
dados
de
com
identificagao do produto,
marca do fabricante, data
de fabricagao, validade, e
de acordo com Normas
e/ou Resolugoes vigentes
da ANVISA/MS. O produto
devera ter registro no
Ministerio da Agricultura
e/ou Ministbrio da Saude.
XEREMde
milho
(canjiquinha), a base de
triturado.
milho
Acondicionado
em
embalagem
plastica,
Integra, hermeticamente
fechada, nao violada,
resistente, que garantam
a integridade do produto
at6 o momento do
consume, contendo 500g.
A rotulagem deve center
no minimo as seguintes
informagoes: nome e/ou
marca, ingredientes, data
de fabricagao, data de
e
validade,
lote
informagoes nutricionais,
de acordo com Normas
e/ou Resolugoes vigentes
da Anvisa/MS. Validade:
minima de 06 meses a
contar a partir da data de
entrega. ( apresentar
amostra)

maratA

embalagem
450g

3400

5,02

17.068,00

CUCO

Embalagem
500g

1775

2,02

3.585,50

68.228,90

TOTAL DO LOTE IV

LOTEX
ITEM

DESCRIQAO

MARCA

UND

QTD

1

POLPA de fruta, sabor
UVA, extraida da fruta in
natura parte comestivel do
fruto,
100%
natural,
concentrada,
nao
adogada. Produto nao
fermentado. Embalagem
com
1kg
contendo

NATURAL
FRUT

kg

100

ELIZIANE DA CUNHA
DA
MOTA:00883841525

PREgO
UND

TOTAL

9,18

Assinado de forma digital
por ELIZIANE DA CUNHA
DA MOTA:00883841525
Dados: 2022.07.04
09:33:07 -03'00'
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4

identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, de acordo
com a Resolugao 12/78 da
CNN PA. O produto deverd
ter registro no Ministerio
Agricuitura
e/ou
da
Ministerio da Saude.
POLPA de fruta, sabor
ACEROLA, extraida da
fruta in natura parte
comestivel do fruto, 100%
natural, concentrada, nao
adogada. Produto nao
fermentado. Embalagem
com
1kg
contend©
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, de acordo
com a Resolugao 12/78 da
CNNPA. O produto deverd
ter registro no Minist6rio
da
Agricuitura
e/ou
Ministerio da Saude.
POLPA de fruta, sabor
GOIABA, extraida da fruta
in natura parte comestivel
do fruto, 100% natural,
nao
concentrada,
adogada. Produto nao
fermentado. Embalagem
com
1kg
contendo
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, de acordo
com a Resolugao 12/78 da
CNNPA. O produto deverd
ter registro no Ministerio
da
Agricuitura
e/ou
Ministerio da Saude.
POLPA de fruta, sabor
MANGA, extraida da fruta
in natura parte comestivel
do fruto, 100% natural,
nao
concentrada,
adogada. Produto nao
fermentado. Embalagem
com
1kg
contendo
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, de acordo
com a Resolugao 12/78 da
CNNPA. O produto devera
ter registro no Ministerio
da
Agricuitura
e/ou
Ministerio da Saude.

NATURAL
FRUT

kg

1800

4,15

7.470,00

NATURAL
FRUT

kg

1900

3,74

7.106,00

NATURAL
FRUT

kg

1900

3,73

7.087,00

ELIZIANE DA
CUNHA DA
MOTA:00883841525

Assinado de forma digital por
ELIZIANE DA CUNHA DA
MOTA:00883841525
Dados: 2022.07.04 09:33:16
-03'00'
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6

POLPA de fruta, sabor
UMBU, extraida da fruta in
natura parte comestfvel do
fruto,
100%
natural,
nao
concentrada,
adogada. Produto nao
fermentado. Embalagem
contendo
com
1kg
identificagdo do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, de acordo
com a Resolugao 12/78 da
CNNPA. O produto dever&
ter registro no Ministerio
da
Agricultura
e/ou
Ministerio da Saude.
POLPA de fruta, sabor
CAJA, extraida da fruta in
natura parte comestivel do
natural,
fruto,
100%
nao
concentrada,
adogada. Produto nao
fermentado. Embalagem
com
1kg
contendo
identificagao do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, de acordo
com a Resolugao 12/78 da
CNNPA. O produto devera
ter registro no Ministerio
da
Agricultura
e/ou
Ministerio da Saude

NATURAL
FRUT

kg

200

3,76

752,00

NATURAL
FRUT

kg

1900

6,14

11.666,00

TOTAL DO LOTEX

ELIZIANE DA CUNHA DA Assinadode forma digital por ELIZIANE

MOTA:00883841525

DA CUNHA DA MOTA:00883841525
Dados: 2022.07.04 09:33:42 -03'00’
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