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ATADEREGISTRODEPREÇOS
ModalidadedeLicitação
PREGÃOPRESENCIALPORREGISTRODEPREÇO


Número
003/2019


Aosvinteeseisdiadomêsdefevereirode2019,presentesdeumladooMUNICÍPIODEBARRADOROCHA,neste
ato representado pelo Pregoeiro MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a
empresa BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA.  EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº
17.308.620/000195,estabelecidaàAvenidaGetúlioVargas,nº65,Centro,Ipiaú–Bahia,Cep.:45.570000,através
MarceloSouzaMedrado,portadordacéduladeidentidadeno09.083.08060SSP/BAeCPFno005.884.505
doSr.Sr.M
45, denominandose a partir de agora, simplesmente denominada FORNECEDORA, firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo n° 025/2019, referente ao Pregão Presencial n°
003/2019 para Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE, nos termos da Lei
10.520/02,Leinº8.666/93,comaalteraçãodadapelaLeinº8.883/94,eDecretoMunicipaln°734/2017,consoante
asseguintescláusulasecondições:
1.DOOBJETO.
1
1.1. O objetoda presenteata é oRegistrode Preço paraC
CONTRATAÇÃODEEMPRESASPARAFORNECIMENTODE
GÊNEROSALIMENTICIOSDESTINADOSAOSALUNOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO,ATRAVÉSDOPNAE,deacordo
comasespecificaçõesconstantesdoanexoIdoinstrumentoconvocatóriodoPregãoPresencialnº003/2019,para
fornecimento, para a Administração Pública Municipal, conforme descrição, marcas e preços constantes na
propostadepreçodoslicitantes.

1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderãoadvir,
semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,respeitadaa
legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao beneficiário do registro
preferênciaemigualdadedecondições,deacordocomoart.7ºdoDecretoMunicipal.
2.DOPREÇO.
2.1.Opreçodecadaloteestáespecificadonapropostavencedoradestecertame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,
acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.
3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosconstantesdoregistrodepreçosnãoserãoreajustados.
3.2.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazosfixados
peloórgãocontrolador.
3.3. O disposto no item anterior aplicase igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
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3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretaria Municipal de Administração desde que
acompanhadodedocumentosquecomprovemaprocedênciadopedidotaiscomo:listadepreçosdosfabricantes,
notasfiscaisdeaquisiçãodosprodutos,matériasprimas,componentesoudeoutrosdocumentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual
apuradaentreopreçooriginalmenteconstantedapropostaeopreçodemercadovigenteàépoca.
3.6.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.4,aComissãopoderáaqualquermomentoreduziros
preçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaouquandoalterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o
novopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficialdeBarradoRocha.
4.DOSPRAZOS.
4.1.OFORNECEDORpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosnoprazode
72(setentaeduas)horasacontardaconvocaçãoexpedidapeloMUNICÍPIO,podendoesteprazoserprorrogado
porigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12(doze)meses,contadodaassinaturadapresenteata.
5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuadonoprazo,aprovisionado,de30(trinta)diasapósaexpediçãodo
termoderecebimentodefinitivo.
5.2.Opreçoaserpagoseráovigentenadatadopedidoindependentementedopreçoemvigornadatadaentrega.
6.DACONTRATAÇÃO.
6.1.Asobrigaçõesdecorrentesdofornecimentodebensconstantesdoregistrodepreçosaseremfirmadasentreo
MUNICÍPIOeoFORNECEDORserãoformalizadasatravésdecontrato,observandoseascondiçõesestabelecidasno
Edital,seusanexosenalegislaçãovigente.
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituílo por outros instrumentos
equivalentes,nos casos de compra com entrega imediata e integral dosbens adquiridos, dos quaisnão resultem
obrigaçõesfuturas,nostermosdo§4ºdoartigo62daLeinº8.666/93.
6.3.NahipótesedoFORNECEDORprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitarounão
retirarocontratonoprazoecondiçõesestabelecidos,poderãoserconvocadososfornecedoresremanescentes,na
ordemdeclassificação,parafazêloemigualprazoenasmesmascondiçõespropostaspeloprimeiroclassificado,
inclusivequantoaopreço,independentementedacominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
fornecedorregistrado,segundoaordemdeclassificação,desdequerazõesdeinteressepúblicojustifiquemequeo
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO,
observadasascondiçõesdoEditaleopreçoregistrado.
6.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à Administração
Direta.
7.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
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7.1.Oobjetoserárecebidoprovisoriamentepeloresponsávelondedeveserefetuadaaentrega.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis, contado do
recebimentoprovisório.
7.4. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o FORNECEDOR deverá
providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao atendimento das
especificações,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,noDecretoMunicipaln°724/17,naLei
nº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
7.5.OFORNECEDORdeveráentregarosbensnoslocaisdeterminadosnaAutorizaçãodeCompra.
7.6.Asentregasdeverãoserrealizadasnoprazode48(quarentaeoito)horas,contadodorecebimentodopedido.
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e desde que
ocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
8.DASPENALIDADES.
8.1.Pelonãocumprimentodasobrigaçõesassumidas,oFORNECEDORsujeitarseáàspenalidadesdeadvertência,
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de inidoneidade, que
poderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamentodoregistro.
8.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistonoitem4.1
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de impedimento temporário
para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contado da data da
notificação,bemcomomultacorrespondentea10%(dezporcento)dovalortotaldopedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) por dia de
atrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido
8.5.Nodescumprimentode quaisquer outras cláusulasdocontrato, quenão impliquem cumprimentode prazos,
seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
8.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).
9.DARESCISÃOCONTRATUAL.
9.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDORcumpraintegralmentea
condiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,naLeinº8.666/93eno
CódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
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9.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasnoart.79da
Leinº8.666/93.
9.4.OFORNECEDORreconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80daLeinº
8.666/93.
10.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
10.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)diasúteis,
acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)oFORNECEDORnãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)oFORNECEDOR,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)oFORNECEDORdercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,porumdos
motivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
10.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,sendo
queadecisãofinaldeveráserfundamentada.
10.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem10.1,
seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
10.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoseráfeitapor
publicaçãonoDiárioOficialdeBarradoRocha,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORapartirdo
quintodiaútil,contadodapublicação.
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o
desobrigadofornecimentodosprodutosoudaprestaçãodosserviços,atéadecisãofinaldoórgãogerenciador,a
qualdeveráserprolatadanoprazomáximodetrintadias,facultadaàAdministraçãoaaplicaçãodaspenalidades
previstasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
10.6.Enquantoperdurarocancelamento,poderãoserrealizadasnovaslicitaçõesparaaquisiçãodebensconstantes
doregistrodepreços.
11.DOFORO.
FicaeleitooforodacidadedeIpiaú/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitosoriginadospelapresente
Ataepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiadosquepossamser.

RuaMariaOliveiraBittencourt,s/nº,Centro,BarradoRocha–Bahia–CEP:45.560000
CNPJ:N
Nº1
14.234.850/000169–Fone/Fax:(73)32022196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8VDGZNNTZ8MR1UC/NC+IW

Esta edição encontra-se no site: www.barradorocha.ba.gov.br

Quarta-feira
13 de Março de 2019
6 - Ano - Nº 2138

Barra do Rocha



BarradoRocha,22defevereirode2019.




______________________________ _____________________________
___________________________
MarcelodeOliveiraLima
JoséRobsonOliveira
JailsondoNascimentoB.deOliveira
Pregoeiro
EquipedeApoio
EquipedeApoio





____________________________________
BARBOSAEMEDRADO&CIALTDA.EPP

Empresafornecedora
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ANEXOI

AnexoaAtadeRegistrodePreçosdaPrefeituraMunicipaldeBarradoRocha.

INTERESSADO:COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇOSNº003/2019

Assunto: Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOSAOSALUNOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO,ATRAVÉSDOPNAE.

ConsiderandotratarsedeumjulgamentodelicitaçãonamodalidadedePregãoPresencial,tipomenorpreçopor
lote,HOMOLOGADOaclassificaçãodaempresaconformeabaixoclassificada,objetodepublicaçãoprévianoDiário
OficialdoMunicípioem11/02/2019.

BARBOSAEMEDRADO&CIALTDA. EPP
CNPJ:1
17.308.620/000195
Empresa:B
Endereço:A
AVENIDAGETÚLIOVARGAS,Nº65,CENTRO,IPIAÚ– BAHIA,CEP.:45.570000
Email:marcelo_medrado2012@hotmail.com
Fone/Fax:((73)35315910/998308050
Representante:M
MARCELOSOUZAMEDRADO
RG:0
09.083.08060SSP/BA
CPF: 005.884.50545




LOTEIV
PRODUTOSDEPADARIA
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UNID.

MARCA

QNT.

1

KG

PANILAC

KG

5

PÃO DESAL, DOCE E MILHO acondicionado em embalagens
plásticas (BOPP) individual e embalado em caixa plástica
lacrada, contendo 50 unidades, com dados de identificação do
produto,marcadofabricante,loteedatadefabricaçãoeprazo
de validade de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. (
89.40.00.000427632).50gr.
PÃODEFAROFAacondicionadoemembalagensplásticas(BOPP)
individual e embalado em caixa de plástica contendo 50
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade de
acordocomaresolução12/78daCNNPA.(89.40.00.00042763
2).50gr
PÃO DE COCO acondicionado em embalagens plásticas (BOPP)
individual e embalado em caixa plástica fechada contendo 50
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, lote data de fabricação e prazo de validade de
acordocomaresolução12/78daCNNPA.(89.40.00.00042763
2).50gr.
PÃO HOT DOG individual acondicionado em embalagens
plásticas (BOPP) individual e embalado em caixa
plásticafechada, contendo 50 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, lote e data de
fabricaçãoeprazodevalidade.
PÃODEFORMAsembordas.Pacotede400gr

6

PÃODEFORMAcombordas.Pacotede400gr

2

3

4

900

VALOR
UNIT.
6,70

VALOR
TOTAL
6.030,00

PANILAC

1.000

6,70

6.700,00

Kg

PANILAC

1.000

6,70

6.700,00

KG

PANILAC

400

5,80

2.320,00

KG

TCHIBUM

400

4,70

1.880,00

KG

TCHIBUM

200

7,85

1.570,00
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7

8

9

10

11

PÃO DE GOIABADA acondicionado em embalagens plásticas KG
(BOPP) individual e embalado em caixa plásticafechada
contendo50unidades,comdadosdeidentificaçãodoproduto,
marcadofabricante,lotedatadefabricaçãoeprazodevalidade
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
(89.40.00.000427632).50gr.
PÃOZINHO DE QUEIJO 50g acondicionado em embalagens UND
plásticas (BOPP) individual e embalado em caixa plástica
fechada contendo 50 unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, lote data de fabricação e prazo
devalidadedeacordocomaresolução12/78daCNNPA.

PANILAC

1.000

6,60

6.600,00

PANILAC

4.000

0,60

2.400,00

ESFIRRADECARNE/FRANGO80gacondicionadoemembalagens UND
plásticas (BOPP) individual e embalado em caixa PLÁSTICA
rotulada e lacrada, contendo 50unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de
fabricaçãoeprazodevalidadedeacordocomaresolução12/78
daCNNPA.
BOLO Tradicional/ chocolate/ milho80g cada pedaço UND
acondicionado em embalagens plásticas individual e embalado
em caixa PLÁSTICA rotulada fechada contendo 50 unidades,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
lote, data de fabricação e prazo de validade de acordo com a
resolução12/78daCNNPA.
ENROLADINHO DE QUEIJO E PRESUNTO /FRANGO 80g UND
acondicionado em embalagens plásticas (BOPP) individual e
embalado em caixa PLÁSTICA rotulada e lacrada, contendo 50
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade de
acordocomaresolução12/78daCNNPA.

PANILAC

3.000

0,60

1.800,00

PANILAC

5.000

0,60

3.000,00

PANILAC

5.000

0,60

3.000,00

QUARENTAEDOISMILREAIS

R$42.000,00



BarradoRocha,22defevereirode2019.



____________________________________
BARBOSAEMEDRADO&CIALTDA.EPP

Empresafornecedora
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ATADEREGISTRODEPREÇOS
ModalidadedeLicitação
PREGÃOPRESENCIALPORREGISTRODEPREÇO


Número
003/2019


Aosvinteeseisdiadomêsdefevereirode2019,presentesdeumladooMUNICÍPIODEBARRADOROCHA,neste
ato representado pelo Pregoeiro MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a
COMERCIALJ.D.DEALIMENTOSIPIAÚLTDA.EPP,pessoajurídicadedireitoprivado,inscritanoCNPJ/MF
empresaC
nº 42.051.995/000160, estabelecida à Praça Silvino Lima (Feirinha), nº 102, Térreo, Centro, Ipiaú – Bahia, Cep.:
45.570000,atravésdoSr.JJoãoGuimarãesSouza,portadordacéduladeidentidadeno01.671.76439SSP/BAeCPF
no 166.643.61515, denominandose a partir de agora, simplesmente denominada FORNECEDORA, firmam a
presenteATADEREGISTRODEPREÇO(S),conformedecisãoexaradanoprocesson°025/2019,referenteaoPregão
Presencial n° 003/2019 para Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE
GÊNEROSALIMENTICIOSDESTINADOSAOSALUNOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO,ATRAVÉSDOPNAE,nostermos
da Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 8.883/94, e Decreto Municipal n° 734/2017,
consoanteasseguintescláusulasecondições:
1.DOOBJETO.
1
1.1. O objetoda presenteata é oRegistrode Preço paraC
CONTRATAÇÃODEEMPRESASPARAFORNECIMENTODE
GÊNEROSALIMENTICIOSDESTINADOSAOSALUNOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO,ATRAVÉSDOPNAE,deacordo
comasespecificaçõesconstantesdoanexoIdoinstrumentoconvocatóriodoPregãoPresencialnº003/2019,para
fornecimento, para a Administração Pública Municipal, conforme descrição, marcas e preços constantes na
propostadepreçodoslicitantes.

1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderãoadvir,
semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,respeitadaa
legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao beneficiário do registro
preferênciaemigualdadedecondições,deacordocomoart.7ºdoDecretoMunicipal.
2.DOPREÇO.
2.1.Opreçodecadaloteestáespecificadonapropostavencedoradestecertame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,
acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.
3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosconstantesdoregistrodepreçosnãoserãoreajustados.
3.2.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazosfixados
peloórgãocontrolador.
3.3. O disposto no item anterior aplicase igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
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3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretaria Municipal de Administração desde que
acompanhadodedocumentosquecomprovemaprocedênciadopedidotaiscomo:listadepreçosdosfabricantes,
notasfiscaisdeaquisiçãodosprodutos,matériasprimas,componentesoudeoutrosdocumentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual
apuradaentreopreçooriginalmenteconstantedapropostaeopreçodemercadovigenteàépoca.
3.6.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.4,aComissãopoderáaqualquermomentoreduziros
preçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaouquandoalterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o
novopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficialdeBarradoRocha.
4.DOSPRAZOS.
4.1.OFORNECEDORpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosnoprazode
72(setentaeduas)horasacontardaconvocaçãoexpedidapeloMUNICÍPIO,podendoesteprazoserprorrogado
porigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12(doze)meses,contadodaassinaturadapresenteata.
5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuadonoprazo,aprovisionado,de30(trinta)diasapósaexpediçãodo
termoderecebimentodefinitivo.
5.2.Opreçoaserpagoseráovigentenadatadopedidoindependentementedopreçoemvigornadatadaentrega.
6.DACONTRATAÇÃO.
6.1.Asobrigaçõesdecorrentesdofornecimentodebensconstantesdoregistrodepreçosaseremfirmadasentreo
MUNICÍPIOeoFORNECEDORserãoformalizadasatravésdecontrato,observandoseascondiçõesestabelecidasno
Edital,seusanexosenalegislaçãovigente.
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituílo por outros instrumentos
equivalentes,nos casos de compra com entrega imediata e integral dosbens adquiridos, dos quaisnão resultem
obrigaçõesfuturas,nostermosdo§4ºdoartigo62daLeinº8.666/93.
6.3.NahipótesedoFORNECEDORprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitarounão
retirarocontratonoprazoecondiçõesestabelecidos,poderãoserconvocadososfornecedoresremanescentes,na
ordemdeclassificação,parafazêloemigualprazoenasmesmascondiçõespropostaspeloprimeiroclassificado,
inclusivequantoaopreço,independentementedacominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
fornecedorregistrado,segundoaordemdeclassificação,desdequerazõesdeinteressepúblicojustifiquemequeo
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO,
observadasascondiçõesdoEditaleopreçoregistrado.
6.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à Administração
Direta.
7.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
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7.1.Oobjetoserárecebidoprovisoriamentepeloresponsávelondedeveserefetuadaaentrega.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis, contado do
recebimentoprovisório.
7.4. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o FORNECEDOR deverá
providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao atendimento das
especificações,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,noDecretoMunicipaln°724/17,naLei
nº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
7.5.OFORNECEDORdeveráentregarosbensnoslocaisdeterminadosnaAutorizaçãodeCompra.
7.6.Asentregasdeverãoserrealizadasnoprazode48(quarentaeoito)horas,contadodorecebimentodopedido.
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e desde que
ocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
8.DASPENALIDADES.
8.1.Pelonãocumprimentodasobrigaçõesassumidas,oFORNECEDORsujeitarseáàspenalidadesdeadvertência,
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de inidoneidade, que
poderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamentodoregistro.
8.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistonoitem4.1
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de impedimento temporário
para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contado da data da
notificação,bemcomomultacorrespondentea10%(dezporcento)dovalortotaldopedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) por dia de
atrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido
8.5.Nodescumprimentode quaisquer outras cláusulasdocontrato, quenão impliquem cumprimentode prazos,
seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
8.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).
9.DARESCISÃOCONTRATUAL.
9.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDORcumpraintegralmentea
condiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,naLeinº8.666/93eno
CódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
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9.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasnoart.79da
Leinº8.666/93.
9.4.OFORNECEDORreconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80daLeinº
8.666/93.
10.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
10.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)diasúteis,
acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)oFORNECEDORnãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)oFORNECEDOR,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)oFORNECEDORdercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,porumdos
motivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
10.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,sendo
queadecisãofinaldeveráserfundamentada.
10.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem10.1,
seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
10.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoseráfeitapor
publicaçãonoDiárioOficialdeBarradoRocha,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORapartirdo
quintodiaútil,contadodapublicação.
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o
desobrigadofornecimentodosprodutosoudaprestaçãodosserviços,atéadecisãofinaldoórgãogerenciador,a
qualdeveráserprolatadanoprazomáximodetrintadias,facultadaàAdministraçãoaaplicaçãodaspenalidades
previstasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
10.6.Enquantoperdurarocancelamento,poderãoserrealizadasnovaslicitaçõesparaaquisiçãodebensconstantes
doregistrodepreços.
11.DOFORO.
FicaeleitooforodacidadedeIpiaú/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitosoriginadospelapresente
Ataepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiadosquepossamser.
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BarradoRocha,22defevereirode2019.




______________________________ _____________________________
___________________________
MarcelodeOliveiraLima
JoséRobsonOliveira
JailsondoNascimentoB.deOliveira
Pregoeiro
EquipedeApoio
EquipedeApoio





____________________________________
COMERCIALJ.D.DEALIMENTOSIPIAÚLTDA.EPP
Empresafornecedora
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ANEXOI

AnexoaAtadeRegistrodePreçosdaPrefeituraMunicipaldeBarradoRocha.

INTERESSADO:COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇOSNº003/2019

Assunto: Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOSAOSALUNOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO,ATRAVÉSDOPNAE.

ConsiderandotratarsedeumjulgamentodelicitaçãonamodalidadedePregãoPresencial,tipomenorpreçopor
lote,HOMOLOGADOaclassificaçãodaempresaconformeabaixoclassificada,objetodepublicaçãoprévianoDiário
OficialdoMunicípioem11/02/2019.

COMERCIALJ.D.DEALIMENTOSIPIAÚLTDA. EPP
CNPJ:4
42.051.995/000160
Empresa:C
Endereço:A
AVENIDAGETÚLIOVARGAS,Nº65,CENTRO,IPIAÚ– BAHIA,CEP.:45.570000
Email:cesadantas@yahoo.com.br
Fone/Fax:
Representante:M
MARCELOSOUZAMEDRADO
RG:0
01.671.76439SSP/BA
CPF: 166.643.61515




LOTE03CARNESEEMBUTIDOS
ITEM

QNT.

UNID.

1

600

KG

2

300

KG

3

600

KG

4

300

KG

ESPECIFICAÇÕES
FILÉDEMERLUZA,PEIXE,semespinha,congelado,embalado
em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo a identificação do produto, data de fabricação e
prazodevalidade,marcasecarimbosoficiais.
CARNE, bovina de primeira, sem osso, (CARNE DO SOL), em
peça,chãdedentro(coxãomole),salgada.
CARNE bovina charqueada, ponta de agulha, embalada em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante e
prazodevalidade.
CARNE,bovina,acém,resfriada,semosso,acondicionadaem
filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. A
validade do produto não poderá ser superior a 3 dias,
contados a partir da data de sua entrega. O produto deverá
estar em conformidade com as normas e/ou legislações
vigentes do Ministério da Agricultura, apresentando em sua
embalagem as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagemcontendopesolíquido,nomedoproduto,nomee
CNPJ do beneficiador, número do lote, data de fabricação e
prazodevalidade.

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

SWIFT

16,90

10.140,00

BONI

19,00

5.700,00

BERTIN

17,00

10.200,00

FRIBOI

19,00

5.700,00
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5

1.000

KG

6

1.700

KG

7

400

KG

8

2.000

KG

9

1.000

KG

10

200

KG

CARNE BOVINA FRESCA MÚSCULOCARNE, músculo do
traseiro, acondicionada em filme de PVC transparente ou
sacoplásticotransparente.Avalidadedoprodutonãopoderá
ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua
entrega, apresentando aspecto próprio, não amolecida e
nempegajosa,corprópria,semmanchasesverdeadas,cheiro
e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, devendo conter no máximo 10% de gordura, deverá
serisentadecartilagensedeossos.Oprodutodeveráestar
em conformidade com as normas e/ou legislações vigentes
do Ministério da Agricultura apresentando em sua
embalagem as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagemcontendopesolíquido,nomedoproduto,nomee
CNPJ do beneficiador, número do lote, data de fabricação e
prazodevalidade.
CARNEBOVINAMOÍDA,congelada,comtemperaturade–10
a – 25º.c, com no máximo 10% de gordura e 3% de
aponeurose, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em
boas condições higiênicas provenientes de animais em boas
condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. A
carne deve apresentarse com aspecto própria, não
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e saborpróprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante, que possa alterála ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação
sanitáriaeministériodeagricultura,contendonaembalagem
o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Saco polietileno e/ou
bandejadeisopor.
FÍGADO BOVINOresfriado ou congelado, em bifes, aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem
manchasesverdeadas,cheiroesaborpróprios.
PEITO DE FRANGO caixa com 18 kg de primeira qualidade,
congelado, sem tempero. Embalagem em filme PVC
transparente ou translúcida, contendo 01 unidade de peito
de frango, a identificação do produto, marca do fabricante,
prazodevalidadeetemperaturadecongelamento(SIF/SIE).
CARNE, de frango (peito), sem osso, tipo filé, congelada,
acondicionadaemfilmedePVCtransparenteousacoplástico
transparente.Avalidadedoprodutonãopoderáserinferiora
12(doze)meses,contadosapartirdadatadesuaentrega.O
produtodeveráestaremconformidadecomasnormase/ou
legislações vigentes da ANVISA/MS, inclusive apresentando
em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo peso líquido, nome do
produto,nomeeCNPJdobeneficiador,númerodolote,data
defabricaçãoeprazodevalidade.
CARNE, de frango (coxa e sobrecoxa), congelada,
acondicionadaemfilmedePVCtransparenteousacoplástico
transparente. Na data de entrega, o prazo de validade
indicadoparaoproduto,nãodeverátersidoultrapassadona
sua metade, tomandose como referência, a data de
fabricação do lote, impressa na embalagem. O produto
deverá estar em conformidade com as normas e/ou
legislações vigentes da ANVISA/MS, inclusive apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo peso líquido, nome do

FRIBOI

15,50

15.500,00

SWIFT

7,50

12.750,00

SWIFT

8,50

3.400,00

CVALE

7,50

15.000,00

CVALE

11,80

11.800,00

CVALE

6,80

1.360,00
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11

200

KG

12

300

KG







produto,nomeeCNPJdobeneficiador,númerodolote,data
defabricaçãoeprazodevalidade.
SALSICHA,decarnebovina,tipohotdog,comnomáximode
2% de amido, com aspecto característico, cor própria, sem
manchaspardacentasouesverdeadas,odoresaborpróprios,
com adição de água ou gelo, no máximo 10%, com registro
noSIFouSISP.Embalagemcom5quilos,contendodadosde
identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido,
data de fabricação e prazo de validade, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96enº145,de22/04/98,daResoluçãodaANVISAnº
105,de19/05/99edaLeiMunicipal/VigilânciaSanitárianº
5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agriculturae/ouMinistériodaSaúde.
LINGÜIÇA DEFUMADA bovina, de primeira qualidade,
embalagem com 5 quilos, com registro no SIF ou SISP, com
aspectocaracterístico,corprópria,semmanchaspardacentas
ou esverdeadas, odor e sabor próprios, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido,
data de fabricação e prazo de validade Caixa com 06 fardos
de2,500kgcom15kg
Noventaeseismilseiscentosequarentareais

FRIMESA

4,90

980,00

REZENDE

13,70

4.110,00





R$96.640,00




LOTE05PRODUTOLÁCTEO
ITEM

QNT.

UNID.

1

10.000 UNID.

2

15.000

3

50

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

CREMOSIN
HO
UND IOGURTE, obtido a partir do leite de vaca pasteurizado, VENEZA
adoçado e com sabor de frutas. Apresentar identificação do
produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional,datadefabricação,prazodevalidadeerotulagem
deacordocomalegislaçãoemvigor.Embalagemde200ml
Kg QUEIJO,tipomussarela,fatiado,comregistronoSIFouSISP. DAVACA
Produto elaborado unicamente com leite de vaca, com
aspecto de massa semidura,cor brancocreme,homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio,
umidademáxima:58%p/pelipídiosdeleitemínimode28%
p/p. Embalagem com identificação do produto, marca do
fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de
validade.
Quinzemiloitocentosevintereais
SORVETEDEIOGURTE(90GR).

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

0,60

6.000,00

0,60

9.000,00

16,40

820,00

R$15.820,00




BarradoRocha,22defevereirode2019.



____________________________________
COMERCIALJ.D.DEALIMENTOSIPIAÚLTDA.EPP
Empresafornecedora
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ATADEREGISTRODEPREÇOS
ModalidadedeLicitação
PREGÃOPRESENCIALPORREGISTRODEPREÇO


Número
003/2019


Aosvinteeseisdiadomêsdefevereirode2019,presentesdeumladooMUNICÍPIODEBARRADOROCHA,neste
ato representado pelo Pregoeiro MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a
empresaFFSREPRESENTAÇÃOEDISTRIBUIÇÃODEALIMENTOSLTDAME,pessoajurídicadedireitoprivado,inscrita
23.841.868/000110,estabelecidaàRuaJaldoReis,n°103,Centro,IpiaúBahia,CEP45.570000,
noCNPJ/MFnº2
através da Sra. SELMA BARRETO NEVES, portadora da cédula de identidade no 4297908 SSP/BA e CPF no
625.691.12534,denominandoseapartirdeagora,simplesmentedenominadaFORNECEDORA,firmamapresente
ATADEREGISTRODEPREÇO(S),conformedecisãoexaradanoprocesson°025/2019,referenteaoPregãoPresencial
n° 003/2019 para Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE, nos termos da Lei
10.520/02,Leinº8.666/93,comaalteraçãodadapelaLeinº8.883/94,eDecretoMunicipaln°734/2017,consoante
asseguintescláusulasecondições:
1.DOOBJETO.
1
1.1. O objetoda presenteata é oRegistrode Preço paraC
CONTRATAÇÃODEEMPRESASPARAFORNECIMENTODE
GÊNEROSALIMENTICIOSDESTINADOSAOSALUNOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO,ATRAVÉSDOPNAE,deacordo
comasespecificaçõesconstantesdoanexoIdoinstrumentoconvocatóriodoPregãoPresencialnº003/2019,para
fornecimento, para a Administração Pública Municipal, conforme descrição, marcas e preços constantes na
propostadepreçodoslicitantes.

1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderãoadvir,
semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,respeitadaa
legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao beneficiário do registro
preferênciaemigualdadedecondições,deacordocomoart.7ºdoDecretoMunicipal.
2.DOPREÇO.
2.1.Opreçodecadaloteestáespecificadonapropostavencedoradestecertame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,
acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.
3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosconstantesdoregistrodepreçosnãoserãoreajustados.
3.2.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazosfixados
peloórgãocontrolador.
3.3. O disposto no item anterior aplicase igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
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3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretaria Municipal de Administração desde que
acompanhadodedocumentosquecomprovemaprocedênciadopedidotaiscomo:listadepreçosdosfabricantes,
notasfiscaisdeaquisiçãodosprodutos,matériasprimas,componentesoudeoutrosdocumentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual
apuradaentreopreçooriginalmenteconstantedapropostaeopreçodemercadovigenteàépoca.
3.6.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.4,aComissãopoderáaqualquermomentoreduziros
preçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaouquandoalterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o
novopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficialdeBarradoRocha.
4.DOSPRAZOS.
4.1.OFORNECEDORpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosnoprazode
72(setentaeduas)horasacontardaconvocaçãoexpedidapeloMUNICÍPIO,podendoesteprazoserprorrogado
porigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12(doze)meses,contadodaassinaturadapresenteata.
5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuadonoprazo,aprovisionado,de30(trinta)diasapósaexpediçãodo
termoderecebimentodefinitivo.
5.2.Opreçoaserpagoseráovigentenadatadopedidoindependentementedopreçoemvigornadatadaentrega.
6.DACONTRATAÇÃO.
6.1.Asobrigaçõesdecorrentesdofornecimentodebensconstantesdoregistrodepreçosaseremfirmadasentreo
MUNICÍPIOeoFORNECEDORserãoformalizadasatravésdecontrato,observandoseascondiçõesestabelecidasno
Edital,seusanexosenalegislaçãovigente.
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituílo por outros instrumentos
equivalentes,nos casos de compra com entrega imediata e integral dosbens adquiridos, dos quaisnão resultem
obrigaçõesfuturas,nostermosdo§4ºdoartigo62daLeinº8.666/93.
6.3.NahipótesedoFORNECEDORprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitarounão
retirarocontratonoprazoecondiçõesestabelecidos,poderãoserconvocadososfornecedoresremanescentes,na
ordemdeclassificação,parafazêloemigualprazoenasmesmascondiçõespropostaspeloprimeiroclassificado,
inclusivequantoaopreço,independentementedacominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
fornecedorregistrado,segundoaordemdeclassificação,desdequerazõesdeinteressepúblicojustifiquemequeo
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO,
observadasascondiçõesdoEditaleopreçoregistrado.
6.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à Administração
Direta.
7.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
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7.1.Oobjetoserárecebidoprovisoriamentepeloresponsávelondedeveserefetuadaaentrega.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis, contado do
recebimentoprovisório.
7.4. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o FORNECEDOR deverá
providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao atendimento das
especificações,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,noDecretoMunicipaln°724/17,naLei
nº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
7.5.OFORNECEDORdeveráentregarosbensnoslocaisdeterminadosnaAutorizaçãodeCompra.
7.6.Asentregasdeverãoserrealizadasnoprazode48(quarentaeoito)horas,contadodorecebimentodopedido.
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e desde que
ocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
8.DASPENALIDADES.
8.1.Pelonãocumprimentodasobrigaçõesassumidas,oFORNECEDORsujeitarseáàspenalidadesdeadvertência,
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de inidoneidade, que
poderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamentodoregistro.
8.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistonoitem4.1
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de impedimento temporário
para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contado da data da
notificação,bemcomomultacorrespondentea10%(dezporcento)dovalortotaldopedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) por dia de
atrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido
8.5.Nodescumprimentode quaisquer outras cláusulasdocontrato, quenão impliquem cumprimentode prazos,
seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
8.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).
9.DARESCISÃOCONTRATUAL.
9.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDORcumpraintegralmentea
condiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,naLeinº8.666/93eno
CódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
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9.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasnoart.79da
Leinº8.666/93.
9.4.OFORNECEDORreconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80daLeinº
8.666/93.
10.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
10.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)diasúteis,
acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)oFORNECEDORnãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)oFORNECEDOR,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)oFORNECEDORdercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,porumdos
motivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
10.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,sendo
queadecisãofinaldeveráserfundamentada.
10.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem10.1,
seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
10.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoseráfeitapor
publicaçãonoDiárioOficialdeBarradoRocha,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORapartirdo
quintodiaútil,contadodapublicação.
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço, não o
desobrigadofornecimentodosprodutosoudaprestaçãodosserviços,atéadecisãofinaldoórgãogerenciador,a
qualdeveráserprolatadanoprazomáximodetrintadias,facultadaàAdministraçãoaaplicaçãodaspenalidades
previstasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
10.6.Enquantoperdurarocancelamento,poderãoserrealizadasnovaslicitaçõesparaaquisiçãodebensconstantes
doregistrodepreços.
11.DOFORO.
FicaeleitooforodacidadedeIpiaú/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitosoriginadospelapresente
Ataepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiadosquepossamser.
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BarradoRocha,15defevereirode2019.




______________________________ _____________________________
___________________________
MarcelodeOliveiraLima
JoséRobsonOliveira
JailsondoNascimentoB.deOliveira
Pregoeiro
EquipedeApoio
EquipedeApoio





____________________________________
FSREPRESENTAÇÃOEDISTRIBUIÇÃODEALIMENTOSLTDAME
Empresafornecedora
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ANEXOI

AnexoaAtadeRegistrodePreçosdaPrefeituraMunicipaldeBarradoRocha.

INTERESSADO:COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇOSNº003/2019

Assunto: Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOSAOSALUNOSDAREDEMUNICIPALDEENSINO,ATRAVÉSDOPNAE.

ConsiderandotratarsedeumjulgamentodelicitaçãonamodalidadedePregãoPresencial,tipomenorpreçopor
lote,HOMOLOGADOaclassificaçãodaempresaconformeabaixoclassificada,objetodepublicaçãoprévianoDiário
OficialdoMunicípioem11/02/2019.

CNPJ:2
23.841.868/000110
Empresa:FFSREPRESENTAÇÃOEDISTRIBUIÇÃODEALIMENTOSLTDA ME
Endereço:R
RUAJALDOREIS,N°103,CENTRO,IPIAÚ BAHIA,CEP45.570000
Email:fsbomsabor@gmail.com
Fone/Fax:(73)35313724/(73)991153384
Representante:SSELMABARRETONEVES
RG:4
4297908SSP/BA
CPF: 625.691.12534




LOTEII
ITEM:


01


02


03


04



05

DESCRIÇÃO

UNID

ABACAXI, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e 
acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros, de vez (por 
amadurecer), apresentando grau de maturação tal que lhe permita UNID.
suportaramanipulação,otransporteeaconservaçãoemcondições
adequadasparaoconsumo.Ausênciadeparasitas,sujidades,larvase
corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico. Caixa
plásticacomcadaunidadecontendocercade1,0a1,5kg.
ALHO, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de 
primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e KG
corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer
lesõesdeorigemfísica,mecânicaoubiológica.Podendoserorgânico.
Sacosdenylon,contendo10a50kg.
AMENDOIM verde, características íntegras e de primeira qualidade
isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos KG
aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física,mecânicaoubiológica.Podendoserorgânico.Sacosde
30kg.
nylon,contendo3
BATATA INGLESA, tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de
primeiraqualidade,lavadoouescovado,coloraçãouniforme;isentos 
desujidades,insetos,parasitas,larvasecorposestranhosaderidosà KG
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. Sacos de nylon,
contendo10a50kg
BETERRABA,tubérculonoestadoinnatura,genuínas,sãs,deprimeira 
qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à KG
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. Sacos de nylon,
contendo10a50kg.

QUANT


500


300


400



400



400

MARCA VALOR
UNIT




IN
2,10
NATURA



TOTAL



IN
NATURA





IN
NATURA





IN
NATURA

VALOR
TOTAL


1.050,00


11,40

3.420,00


2,40

960,00



2,40

960,00



1,50
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06


07


08


09




10




11




12




13






CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio, com características

íntegras e de primeira qualidade isentos de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve KG
apresentarquaisquerlesõesdeorigemfísica,mecânicaoubiológica.
Podendoserorgânico.Sacosdenylon,contendo10a50kg.

CEBOLAROXA,apresentandograudematuraçãotalquelhepermita
suportaramanipulação,otransporteeaconservaçãoemcondições KG
adequadasparaoconsumo.

CENOURA,raiztuberosa,suculenta,detamanhomédionoestadoin

natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, escovada, coloração 
uniforme; isentas de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos KG
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo
serorgânico.Sacosdenylon,contendo10a50kg

CHUCHU,comcaracterísticasíntegrasedeprimeiraqualidadeisentos
desujidades,insetos,parasitas,larvasecorposestranhosaderidosà KG
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânicaoubiológica.Podendoserorgânico.Sacosdenylon,
contendo20kg.

GOIABA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de

primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e 

sabortípicosdaespécie,apresentandograudematuraçãotalquelhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em UND
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.
Nãodeveapresentarquaisquerlesõesdeorigemfísica,mecânicaou
biológica podendo ser orgânico. Caixas de papelão contendo 50
unidades.

MAÇÃ NACIONAL, fruto de tamanho médio, com características

íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; 

aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de 
maturaçãotalquelhepermitasuportaramanipulação,otransporte UNID.
eaconservaçãoemcondiçõesadequadasparaoconsumo;isentode
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfícieexterna.Nãodeveapresentarquaisquerlesõesde origem
física,mecânicaoubiológicapodendoserorgânico.Caixasdepapelão
contendo180unidades.

MANGA ROSA, in natura, de 1.ª qualidade, rigorosamente 

selecionado,,frutodetamanhomédio,comcaracterísticasíntegrase 

deprimeiraqualidade;fresco,limpo,coloraçãouniforme;aroma,cor 
esabortípicosdaespécie,apresentandograudematuraçãotalque UNID.
lhepermitasuportaramanipulação,otransporteeaconservaçãoem
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.
Nãodeveapresentarquaisquerlesõesdeorigemfísica,mecânicaou
biológica podendo ser orgânico. Caixas de papelão contendo 40
unidades.

MELANCIA, média in natura, de 1.ª qualidade, rigorosamente 

selecionada, características íntegras e de primeira qualidade; fresco, 

limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a UNID.
manipulação,otransporteeaconservaçãoemcondiçõesadequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corposestranhosaderidosàsuperfícieexterna.Nãodeveapresentar
quaisquerlesõesdeorigemfísica,mecânicaoubiológicapodendoser
orgânico.

MELÃO, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de

primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e

sabortípicosdaespécie,apresentandograudematuraçãotalquelhe 
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2,30

2.300,00


2,40

1.920,00



1,80

1.620,00


1,40

140,00




0,30

1.200,00




0,46

6.900,00




0,50

4.000,00




4,68
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permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa.
Nãodeveapresentarquaisquerlesõesdeorigemfísica,mecânicaou
biológica podendo ser orgânico. Caixas de papelão contendo 20
unidades.
MILHO VERDE EM ESPIGA, de 1.ª qualidade, rigorosamente
selecionada,   características   íntegras   e   de primeira qualidade;
fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da
espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportaramanipulação.
PIMENTÃO, fruto fresco de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; verde, limpo; isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. Sacos de nylon,
contendo10kg.
REPOLHOcomcaracterísticasíntegrasedeprimeiraqualidade;limpo;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidosàsuperfícieexterna.Nãodeveapresentarquaisquerlesões
deorigemfísica,mecânicaoubiológicapodendoserorgânico.Sacos
denylon,contendo10kg.
TANGERINA PONKAN fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da  espécie, apresentando grau de 
maturaçãotalquelhepermitasuportaramanipulação,otransportee
a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deveapresentar quaisquer lesões de origem
física,mecânicaoubiológicapodendoserorgânico.Caixasdepapelão
contendo40unidades.
TOMATE, fruto fresco de tamanho médio, com características 
íntegras,apresentandosemesclado(maduroedevez)edeprimeira 
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; apresentando grau de
maturaçãotalquelhepermitasuportaramanipulação,otransportee
a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos es10tranhos aderidos à
superfície externa. Não deveapresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. Sacos plásticos
contendo20kg.
UVA,frutodetamanhomédio,limpo,deprimeiraeacondicionadode
forma a evitar danos físicos, íntegros, apresentando grau de 
maturaçãotalquelhepermitasuportaramanipulação,otransportee
aconservaçãoemcondiçõesadequadasparaoconsumo.Ausênciade
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Podendoserorgânico.
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ValorTotalR$:TRINTAETRÊSMILETREZENTOSREAIS

0,70

1.400,00


0,90

900,00



1,20

240,00


1,20

120,00




0,40

1.600,00




2,00

1.000,00



2,10

630,00

R$33.300,00



BarradoRocha,15defevereirode2019.
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PROCESSOADMINISTRATIVO: 
PREGÃOPRESENCIAL:

CONTRATO:



Nº.025/2019
Nº.003/2019
Nº.089/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
COMERCIALJ.D.
MUNICIPIODEBARRADOROCHAEAEMPRESAC
DE ALIMENTOS IPIAÚ LTDA.  EPP NA FORMA E CONDIÇÕES
ABAIXO:




OMUNICIPIODEBARRADOROCHA,pessoajurídicadedireitopúblico,inscritonoCNPJsobonº.14.234.850/0001
CONTRATANTE
69,representadopeloSr.PrefeitoMunicipal,LLUISSERGIOALVESDESOUZA,doravantedenominadoC
COMERCIALJ.D.DEALIMENTOSIPIAÚLTDA.EPP,pessoajurídicadedireitoprivado,inscritanoCNPJ/MFno
eaempresaC
42.051.995/000160,estabelecidaàPraçaSilvinoLima(Feirinha),nº102,Térreo,Centro,Ipiaú–Bahia,Cep.:45.570000,
através de seu representante legal, o Sr. João Guimarães Souza, portador da cédula de identidade no 01.671.76439
SSP/BA e CPF no 166.643.61515, denominandose a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente
ContratodeFornecimentodegênerosalimentíciosdestinadosamerendaescolaraosalunosdaredemunicipaldoensino
fundamental,atravésdoPNAE,decorrentedahomologaçãodalicitaçãonamodalidadedePregãoPresencialporRegistro
de Preços n.º 003/2019, pelo Prefeito Municipal, sujeitandose os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas
modificações),eàsseguintesclausulascontratuaisabaixodescritas.

ICLÁUSULAPRIMEIRADOOBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA, DOS LOTES III E V, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PNAE,
CUJA DESCRIÇÃO DETALHADA BEM COMO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MESMA, CONSTAM DO PROCESSO
LICITATÓRIONAMODALIDADEPREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇOSNº.003/2019.

§ 1º. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação modalidade
PregãoPresencialparaRegistrodePreçosnº.003/2019,passamafazerparteintegrantedesteinstrumentocontratual
independentedetranscrições.

§2º.Constitui,ainda,objetodopresentecontrato,aprestaçãodosserviçosdeassistênciatécnicacorretiva,decorrente
dagarantiadobem.

IICLÁUSULASSEGUNDADOPRAZO
Oprazodopresentecontratoéaté31dedezembrode2019apartirdadatadesuaassinatura,podendoserprorrogado
desdequeobservadasàsdisposiçõesdosParágrafos1ºe2ºdoart.57daLei8.666/93,devendoserobservadososprazos
de08(oito)diasparaentregasdosprodutos..

IIICLÁUSULASTERCEIRADOREGIMENTODEFORNECIMENTOEDASOBRIGAÇÕESDASPARTES

OpresenteContratosubordinaseaoregimedefornecimentodeprontaentrega,sendodeledecorrentesasseguintes
obrigações:

IdaCONTRATADA:
a) entregaro(s)produto(s)descritos)naCláusulaPrimeira,deacordocomapropostaapresentada;
b) responderpelosvíciosedefeitosocultosdosprodutos;
c) receberopreçoestipuladonaCláusulaQuinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentesdestecontrato;
e) nãotransferir,totalouparcialmente,oobjetodestecontrato;
f) comunicaràPrefeituraMunicipaldeBARRADOROCHAoseventuaiscasosfortuitosedeforçamaior,dentrodo
prazode02(dois)diasúteisapósaverificaçãodofatoeapresentarosdocumentosparaarespectivaaprovação,
ematé05(cinco)diasconsecutivos,apartirdadatadesuaocorrência,sobpenadenãoseremconsiderados;
g) entregarosprodutosematé08(oito)diasúteisapósaemissãodaOrdemdeFornecimento.
h) CabeaocontratadoprestaraoSetordeTributosdoMunicípiodeBARRADOROCHAásinformaçõespertinentesa
RazãoSocial,NomeFantasia,FormadeSociedade,CNPJ,AtividadePrincipal,RegimeTributário,seoptantepelo
SIMPLES:InformarestacondiçãonodocumentofiscalefaixadeFaturamento.EncaminhartambémparaoSetor
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i)



deTributosaquitaçãomensalcomaPrevidênciaatravésdaGPS.Ainobservânciadestasorientaçõessujeitaráao
contratadoáaplicaçãodaalíquotamáximaprevistaemLei,conformeoartigo21§4Leicomplementar128de
19/12/2008.
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei Federal nº.
8.666/93.


IIdoCONTRATANTE:
a) pagarasdespesasinerentesaoContratonovalor,condiçõesesituaçõesestipuladasnacláusulaquarta;
b) recebero(s)produto(s)descritosnaCláusulaPrimeira.
§1º.Éobrigaçãocomumocumprimentodosprazosavençadosnesteinstrumento.
§2º.FicaasseguradoaoCONTRATANTEodireitodedevolver,semqualquerônus,oprodutoquenãocorrespondaàs
característicasdescritasnaCláusulaPrimeira.
IVCLÁUSULASQUARTADORECEBIMENTO

O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federalnº.8.666/93,comsuasposterioresalterações
Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADApelaqualidade,perfeiçãoeespecificaçãodoobjetodestecontrato.
VCLÁUSULASQUINTA–DOPREÇOECONDIÇÕESDEPAGAMENTO

R$95.154,00((NOVENTAECINCOMIL,CENTOECINQUENTAEQUATROREAIS)pelo
O valor Global destecontrato é deR
fornecimentodosprodutosadquiridospelaContratanteàContratada,vencedoradosLLotesIIIIeV,constantesdoanexoI
n.º003/2019,conformeplanilhaabaixo.
doEditalPregãoPresencialn

LOTE03CARNESEEMBUTIDOS




ITEM

QNT.

UNID

1

500

KG

2

200

KG

3

500

KG

4

200

KG

5

800

KG

6

1.700

KG

ESPECIFICAÇÕES
FILÉ DE MERLUZA, PEIXE, sem espinha, congelado, embalado em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo a identificação do
produto,datadefabricaçãoeprazodevalidade,marcasecarimbosoficiais.
CARNE, bovina de primeira, sem osso, (CARNE DO SOL), em peça, chã de
dentro(coxãomole),salgada.
CARNE bovina charqueada, ponta de agulha, embalada em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto,marcadofabricanteeprazodevalidade.
CARNE, bovina, acém, resfriada, sem osso, acondicionada em filme de PVC
transparenteousacoplásticotransparente.Avalidadedoprodutonãopoderá
ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua entrega. O produto
deverá estar em conformidade com as normas e/ou legislações vigentes do
Ministério da Agricultura, apresentando em sua embalagem as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo peso líquido, nome do
produto,nomeeCNPJdobeneficiador,númerodolote,datadefabricaçãoe
prazodevalidade.
CARNEBOVINAFRESCAMÚSCULOCARNE,músculodotraseiro,acondicionada
em filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. A validade do
produto não poderá ser superior a 3 dias, contados a partir da data de sua
entrega, apresentando aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria,semmanchasesverdeadas,cheiroesaborpróprio,comausênciade
sujidades, parasitos e larvas, devendo conter no máximo 10% de gordura,
deverá ser isenta de cartilagens e de ossos. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou legislações vigentes do Ministério da
Agricultura apresentando em sua embalagem as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo peso líquido, nome do produto, nome e
CNPJdobeneficiador,númerodolote,datadefabricaçãoeprazodevalidade.
CARNEBOVINAMOÍDA,congelada,comtemperaturade – 10a– 25º.c,com
no máximo 10% de gordura e 3% de aponeurose, isenta de cartilagens e
ossos,manipuladaemboascondiçõeshigiênicasprovenientesdeanimaisem

MARCA
SWIFT

VALOR
UNIT.
16,90

VALOR
TOTAL
8.450,00

BONI

19,00

3.800,00

BERTIN

17,00

8.500,00

FRIBOI

19,00

3.800,00

FRIBOI

15,50

12.400,00

SWIFT

7,50

12.750,00
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7

300

KG

8

2.000

KG

9

600

KG

10

200

KG

11

200

KG

12

300

KG

boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. A carne deve
apresentarse com aspecto própria, não amolecida e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminante, que possa alterála ou
encobrirqualqueralteração,deacordocomalegislaçãosanitáriaeministério
de agricultura, contendo na embalagem o SIF, nome e composição do
produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão
oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamentoequantidade(peso).Sacopolietilenoe/oubandejadeisopor.
FÍGADO BOVINOresfriado ou congelado, em bifes, aspecto próprio, não
amolecidoenempegajoso,corprópria,semmanchasesverdeadas,cheiroe
saborpróprios.
PEITO DE FRANGO caixa com 18 kg de primeira qualidade, congelado, sem
tempero.EmbalagememfilmePVCtransparenteoutranslúcida,contendo01
unidadedepeitodefrango,aidentificaçãodoproduto,marcadofabricante,
prazodevalidadeetemperaturadecongelamento(SIF/SIE).
CARNE, de frango (peito), sem osso, tipo filé, congelada, acondicionada em
filme de PVC transparente ou saco plástico transparente. A validade do
produtonãopoderáserinferiora12(doze)meses,contadosapartirdadata
de sua entrega. O produto deverá estar em conformidade com as normas
e/ou legislações vigentes da ANVISA/MS, inclusive apresentando em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
peso líquido, nome do produto, nome e CNPJ do beneficiador, número do
lote,datadefabricaçãoeprazodevalidade.
CARNE, de frango (coxa e sobrecoxa), congelada, acondicionada em filme de
PVCtransparenteousacoplásticotransparente.Nadatadeentrega,oprazo
devalidadeindicadoparaoproduto,nãodeverátersidoultrapassadonasua
metade,tomandosecomoreferência,adatadefabricaçãodolote,impressa
na embalagem. O produto deverá estar em conformidade com as normas
e/ou legislações vigentes da ANVISA/MS, inclusive apresentando, em sua
embalagem, as marcas e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
peso líquido, nome do produto, nome e CNPJ do beneficiador, número do
lote,datadefabricaçãoeprazodevalidade.
SALSICHA, de carne bovina, tipo hot dog, com no máximo de 2% de amido,
com aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas,odoresaborpróprios,comadiçãodeáguaougelo,nomáximo
10%,comregistronoSIFouSISP.Embalagemcom5quilos,contendodados
de identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, data de
fabricaçãoeprazodevalidade,deacordocomasPortariasdoMinistérioda
Agricultura,DIPOAnº304,de22/04/96enº145,de22/04/98,daResolução
da ANVISA nº 105, de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária nº
5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
MinistériodaSaúde.
LINGÜIÇA DEFUMADA bovina, de primeira qualidade, embalagem com 5
quilos, com registro no SIF ou SISP, com aspecto característico, cor própria,
sem manchaspardacentasouesverdeadas,odore saborpróprios,contendo
dadosdeidentificaçãodoproduto,marcadofabricante,pesolíquido,datade
fabricaçãoeprazodevalidadeCaixacom06fardosde2,500kgcom15kg

SWIFT

8,50

2.550,00

CVALE

7,50

15.000,00

CVALE

11,80

7.080,00

CVALE

6,80

1.360,00

FRIMESA

4,90

980,00

REZENDE

13,70

4.110,00

VAORTOTALDOLOTE:OITENTAMIL,SETECENTOSEOITENTAREAIS






R$80.780,00








LOTE05PRODUTOLÁCTEO
ITEM

QNT.

UNID.

1

8.000

UNID.

2

15.000

UND

3

35

Kg

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

CREMOSIN
HO
IOGURTE,obtidoapartirdoleitedevacapasteurizado,adoçadoecomsabor VENEZA
de frutas. Apresentar identificação do produto, especificação dos
ingredientes,informaçãonutricional,datadefabricação,prazodevalidadee
rotulagemdeacordocomalegislaçãoemvigor.Embalagemde200ml
QUEIJO, tipo mussarela, fatiado, com registro no SIF ou SISP. Produto DAVACA
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semidura,
cor branco creme, homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente
salgadopróprio,umidademáxima:58%p/pelipídiosdeleitemínimode28%
p/p. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, peso
líquido,datadefabricaçãoeprazodevalidade.
SORVETEDEIOGURTE(90GR).

VAORTOTALDOLOTE:QUATORZEMIL,TREZENTOSESETENTAEQUATROREAIS




VALOR
UNIT.
0,60

VALOR
TOTAL
4.800,00

0,60

9.000,00

16,40

574,00

R$14.374,00
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§ 1º  Em decorrência da vigência da novabase da política monetária do País, a partir de 1º de julho de 1994, coma
implantação da atual moeda, o REAL (R$), a ocorrência de qualquer reajustamento de preço estará condicionada a
dispositivoslegaisespecíficosexpedidospeloGovernoFederal.
§ 2º  Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes,seguros,impostos,taxasdequalquernaturezaeoutrosquaisquerque,diretaouindiretamente,impliquem
ouvenhamaimplicarnofielcumprimentodesteinstrumento.
§3ºOspagamentosdevidosàContratadaserãoefetuadosatravésdeordembancáriaoucréditoemcontacorrente,no
prazo de até 10 (Dez) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada à
execuçãocontratual,desdequenãohajapendênciaaserregularizadapelocontratado,amparadonoArt.78,incisoXVda
Lei8.666/93.


§ 4º  Quando houvererro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvidoparaasubstituiçãoe/ouemissãodenotadecorreção,ficandoestabelecidoqueesteintervalodetemponão
seráconsideradoparaefeitodequalquerreajusteouatualizaçãodovalorcontratual.
VI–CLÁUSULASEXTA–DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:

AsdespesasparaopagamentodoobjetodestecontratocorrerãopôrcontadosrecursosdasDotaçõesOrçamentáriasa
seguirespecificadas:


ÓRGÃO
UNIDADE
CLASSIFICAÇÃOPROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃOPROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃOPROGRAMÁTICA
CLAFSSIFICAÇÃOECONÔMICA
FONTEDERECURSO

03.06.00
03.06.06
12.361.0001.2011
12.361.0004.2127
12.361.0020.2131
33.90.30.00
00/01/15/19

VALOR

R$95.154,00

SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO,CULT.ESPORTE,LA.
SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO,CULT.ESPORTE,LA.
MANUTENÇÃODOSSERVIÇOSADMINISTRATIVOS
GESTÃODAADMINISTRAÇÃODOFUNDEB– 40%
GESTÃODASAÇÕESDAALIMENTAÇÃOESCOLAR– PNAE
MATERIALDECONSUMO
ORDINÁRIO/25% EDUCAÇÃO/FNDE/40% FUNDEB


VII–CLAUSULASSÉTIMA–DASPENALIDADES

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contrato as sanções
previstasnaLeiFederalnº8.666/93esuasalterações,garantidaapréviaeampladefesaemprocessoadministrativo.


§1ºAinexecuçãoparcialoutotaldoContratoensejaráasuspensãoouaimposiçãodadeclaraçãodeidoneidadepara
licitarecontratarcomoMunicípiodeBarradoRochaBahiaemulta,deacordocomagravidadedainfração.
§2ºAmultaserágraduadadeacordocomagravidadedainfração,nosseguinteslimitesmáximos:

I0,3%(trêsdécimosporcento)aodia,atéotrigésimodiadeatrasonaentregadoobjeto;


II–0,7%(setedécimosporcento)aodiadeatrasonaentregadoobjeto,porcadadiasubsequenteaotrigésimo.

§3ºOvalordasmultasserá,obrigatoriamente,deduzidodopagamentodoobjetoentreguecomatraso,oudeoutros
créditos,relativoaomesmoContrato,eventualmenteexistente.


§4ºAsmultasprevistasnestacláusulanãotêmcarátercompensatórioeoseupagamentonãoeximiráoContratadoda
responsabilidadedeperdasedanosdecorrentesdasinfraçõescometidas.

VIII–CLÁUSULASOITAVA–DARESCISÃO

ReconhecidososdireitosdaAdministração,previstosnosarts.77a80daLeiFederalnº.8.666/93,esteContratopoderá
serrescindidoainda:

I pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a
continuidadedomesmo;
IIpelasuperveniênciadeeventosqueimpeçamoutorneminconvenienteoprosseguimentodesuaexecução.

§ 1º. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão
unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do
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PrefeitoMunicipal,desdequehajaconveniênciaadministrativaerelevanteinteressepúblico,naformaestabelecidano
art.79,§§1ºe2º,daLeiFederalnº.8.666/93.
§2º.Poderá,também,ocorrerarescisãoamigáveldestecontrato,poracordoentreaspartes,precedidadeautorização
escritaefundamentadadoPrefeitoMunicipal,desdequehajaconveniênciaadministrativa,naformaestabelecidapelo
art.79,incisoIIe§1º,daLeiFederalnº.8.666/93.

IX–CLÁUSULANONA–DAFISCALIZAÇÃO

No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela
CONTRATADA.
§1º.AexecuçãodopresentecontratoseráacompanhadaefiscalizadapelasSecretariasdeAdministração,Educaçãoe
Cultura,BemEstarSocialeSaúde.
§ 2º. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em coresponsabilidade sua ou do responsável pelo
acompanhamentodocontrato,nãoexcluindonemreduzindoaresponsabilidadedaCONTRATADA,inclusivepordanos
quepossamsercausadosaoCONTRATANTEouaterceiros,porqualquerirregularidadedecorrentedeculpaoudoloda
CONTRATADAnaexecuçãodocontrato.

X–CLÁUSULADÉCIMA–FORO

Paratodasasquestõesoriundasdopresentecontrato,serácompetenteoforodaComarcadeIpiaúBa.,comexclusãode
qualqueroutro,pormaisprivilegiadoqueseja.

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 02 (duas) testemunhas
abaixoassinadas,paraqueproduzatodososefeitoslegaiseresultantesdedireito. 



BarradoRochaBa,22defevereirode2019



LUISSERGIOALVESDESOUZA
PREFEITOMUNICIPAL
CONTRATANTE



COMERCIALJ.D.DEALIMENTOSIPIAÚLTDA.EPP
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:



Nome:
RG:




PUBLICAÇÃO


Nos termos do Art. 26, § único da Lei Federal nº 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHABA, publica o
presenteinstrumentoemlocalapropriadoparaquesejadadoofiel
cumprimentolegalparaproduçãodeseusefeitosdedireito.

BarradoRochaBahia,22defevereirode2019.


[



_______________________________________
SetordePublicação
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EXTRATODECONTRATO

RESUMODOCONTRATON°087/2019VINCULADOAOPREGÃOPRESENCIALDELICITAÇÃONº003/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA,pessoa jurídica de direito público interno,
inscritonoCNPJsobon°14.234.850/000169,comsedenaRuaMariaOliveiraBittencourt,s/n°Centro,
Barra do Rocha  Bahia – CEP: 45.560000, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIS
SÉRGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, professor, portador de Cédula de Identidade RG n.º RG nº
03.995.78102 SSP/BA., CPF nº 351.444.06520,  residente nesta cidade de Barra do RochaBahia, CEP
45.560000.

CONTRATADO: FS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA  ME pessoa jurídica de direito
23.841.868/000110,estabelecidaàRuaJaldoReis,n°103,Centro,Ipiaú
privado,inscritanoCNPJ/MFno2
Bahia, CEP 45.570000, através da sua representante legal, a Sra. SELMA BARRETO NEVES, portadora da
céduladeidentidadeno4297908SSP/BAeCPFno625.691.12534.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA, DO LOTE II, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO
FUNDAMENTAL,ATRAVÉSDOPNAE,CUJADESCRIÇÃODETALHADABEMCOMOASOBRIGAÇÕESASSUMIDAS
PELAMESMA,CONSTAMDOPROCESSOLICITATÓRIONAMODALIDADEPREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRO
DEPREÇOSNº.003/2019.


FUNDAMENTOLEGAL:LEI FEDERAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 DE 14 DE
DEZEMBRODE 2009, LEI FEDERALNº. 8.666,DE 21DEJUNHODE 1993,COMALTERAÇÕESPOSTERIORESEDEMAISNORMAS
REGULAMENTARESAPLICÁVEISÀESPÉCIE.


VALOR ESTIMÁVEL: R$ 33.300,00 (TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS). Para execução descrita na
CláusulaPrimeira–ObjetodesteContrato.

VIGÊNCIA:De15/02/2019a31/12/2019.

DATADEASSINATURADOCONTRATO:15/02/2019.


LuísSergioAlvesdeSouza
PrefeitoMunicipal
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EXTRATODECONTRATO

RESUMODOCONTRATON°090/2019VINCULADOAOPREGÃOPRESENCIALDELICITAÇÃONº003/2019.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA,pessoa jurídica de direito público interno,
inscritonoCNPJsobon°14.234.850/000169,comsedenaRuaMariaOliveiraBittencourt,s/n°Centro,
Barra do Rocha  Bahia – CEP: 45.560000, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIS
SÉRGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, professor, portador de Cédula de Identidade RG n.º RG nº
03.995.78102 SSP/BA., CPF nº 351.444.06520,  residente nesta cidade de Barra do RochaBahia, CEP
45.560000.

CONTRATADO: BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA  EPP, CNPJ Nº 17.308.620/000195, aqui representada
MARCELOSOUZAMEDRADObrasileira,maior,casado,comerciante,residentenaRuadoHonório,
peloSr.M
nº112,Térreo,Democracia,IpiaúBahia,portadordacéduladeidentidadenº09.083.08060SSP/BAeCPF
005.884.50545.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA, DO LOTE IV, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO
FUNDAMENTAL,ATRAVÉSDOPNAE,CUJADESCRIÇÃODETALHADABEMCOMOASOBRIGAÇÕESASSUMIDAS
PELAMESMA,CONSTAMDOPROCESSOLICITATÓRIONAMODALIDADEPREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRO
DEPREÇOSNº.003/2019.


FUNDAMENTOLEGAL:LEI FEDERAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 DE 14 DE
DEZEMBRODE 2009, LEI FEDERALNº. 8.666,DE 21DEJUNHODE 1993,COMALTERAÇÕESPOSTERIORESEDEMAISNORMAS
REGULAMENTARESAPLICÁVEISÀESPÉCIE.


VALOR ESTIMÁVEL: R$ R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS). Para execução descrita na Cláusula
Primeira–ObjetodesteContrato.

VIGÊNCIA:De22/02/2019a31/12/2019.

DATADEASSINATURADOCONTRATO:22/02/2019.


LuísSergioAlvesdeSouza
PrefeitoMunicipal
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