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Licitações

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020.

Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato e RATIFICO o
presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa
abaixo identificada e nos seguintes termos:
CONTRATADO: G. OLIVEIRA SANTOS DE UBATA, inscrita no CNPJ Nº 07.781.820/0001-07, situada na Rua
Valdemar Oliveira, n° 09, Casa, Bairro São Raimundo, Ubatã - Bahia, CEP 45.550-000, aqui representada pelo
Sr. Gilvan Oliveira Santos, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 08789581-18 SSPBA, CPF n° 279.418.198-05.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE
MÓVEIS PRÉ-MOLDADOS EM MDF NA COR PRETO TÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E TAMANHOS
DESCRITOS NO PROJETO DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E RECEPÇÃO DO PRÉDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA.
FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 24, inciso II e o art. 26, parágrafo único, Inciso III, da Lei Federal nº.
8.666 de 21 de junho de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes deste instrumento,
virão do:
ÓRGÃO
UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE DE RECURSO

03.03.00
03.03.03
01.031.0001.2001
33.90.39.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA.
ORDINÁRIO

VALOR GLOBAL: R$ 6.970,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS), para execução dos serviços descritos
na Cláusula Primeira – Objeto deste Contrato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, 06 DE ABRIL DE 2020.

Marcelo de Oliveira Lima
Presidente da CPL
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Barra do Rocha

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO CONTRATO N° 146/2020 - VINCULADO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 14.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n°, Centro,
Barra do Rocha - Bahia – CEP: 45.560-000, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIS
SERGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, professor, portador de Cédula de Identidade RG n.º 03.995.78102 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 531.444.065-20, residente Neste Município, CEP: 45.560-000, Barra
do Rocha - Bahia.
CONTRATADO: G. OLIVEIRA SANTOS DE UBATA, inscrita no CNPJ Nº 07.781.820/0001-07, situada na Rua
Valdemar Oliveira, n° 09, Casa, Bairro São Raimundo, Ubatã - Bahia, CEP 45.550-000, aqui representada pelo
Sr. Gilvan Oliveira Santos, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade nº 08789581-18 SSPBA, CPF n° 279.418.198-05.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE
MÓVEIS PRÉ-MOLDADOS EM MDF NA COR PRETO TÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E TAMANHOS
DESCRITOS NO PROJETO DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E RECEPÇÃO DO PRÉDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA.
FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 24, inciso II e o art. 26, parágrafo único, Inciso III, da Lei Federal nº.
8.666 de 21 de junho de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes deste instrumento,
virão do:
ÓRGÃO
UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE DE RECURSO

03.03.00
03.03.03
01.031.0001.2001
33.90.39.00
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA.
ORDINÁRIO

VALOR GLOBAL: R$ 6.970,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS), para execução dos serviços descritos
na Cláusula Primeira – Objeto deste Contrato.
VIGÊNCIA: De: 06/04/2020 a 31/05/2020.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2020.

LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal
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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE
PREÇO

Número
001/2020

Aos quatorze dias do mês de março de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA),
representado pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado,
professor, portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
001/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAÚ
LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no17.648.724/0001-49, estabelecida à R. Alfredo
Brito, nº 210, Centro, Ipiaú - Bahia, CEP 45.570-000, através da seu representante legal, a Sra. Dilma dos Santos
Pereira Nicolle, portadora da cédula de identidade no 0568089090 SSP-BA e CPF no 708.372.525-04, conforme
cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº XX, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado, professor, portador
do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAÚ LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF no 17.648.724/0001-49, estabelecida à R. Alfredo Brito, nº 210, Centro, Ipiaú - Bahia, CEP 45.570-000,
através da sua representante legal, a Sra. Dilma dos Santos Pereira Nicolle, portadora da cédula de identidade no
0568089090 SSP-BA e CPF no 708.372.525-04.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 2020, para atender as necessidades da para
atender as necessidades das Secretarias e demais órgãos Públicos do Município de Barra do Rocha/BA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente licitação o registro de preço para o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA MERENDA ESCOLAR 2020 para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Barra do
Rocha/BA, conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total por lote de R$ 213.500,00 (DUZENTOS E TREZE
MIL E QUINHENTOS REIAIS),ao Licitante DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAÚ LTDA. – ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no17.648.724/0001-49, estabelecida à R. Alfredo Brito, nº 210, Centro, Ipiaú
- Bahia, CEP 45.570-000, vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, neste ato representado pela Sra.
Dilma dos Santos Pereira Nicolle, portadora da cédula de identidade no 0568089090 SSP-BA e CPF no 708.372.52504.
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
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LOTE I - PRODUTO NÃO PERECÍVEL
ITEM

1.

2.

.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ESPECIFICAÇÕES
UNID.
Marca
ACHOCOLATADO, líquido, a base de leite, açúcar, soro de leite,
minerais e cacau em pó. Embalagem: caixa com 200 ml,
acompanhado de canudo, contendo identificação do produto, UND Todynho
marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de
validade.
AÇÚCAR granulado – sem umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem em polietileno contendo
KG
Vida
especificações do produto data de fabricação e prazo de validade.
Fardo 30 x 0,500gr
ADOÇANTE CULINÁRIO, à base de stevia, embalagem de 400 g,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de UND
Linea
fabricação e data de validade.
ADOÇANTE DIETÉTICO (stévia), 100% natural. Embalagem de 80ml
Zero-cal
com identificação do produto, marca do fabricante, data de UND
fabricação e data de validade.
ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL,
que contribua para recuperação nutricional de crianças debilitadas,
sem lactose, normocalórica, normoprotéica especialmente UND
Nutren
desenvolvida para atender às necessidades de crianças de 01 a 10
anos. Embalagem em lata de 400 g.
ARROZ BRANCO - Polido, tipo 02, embalagem contendo 1kg, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
KG
Catarinão
fabricação, prazo de validade. Prazo de validade mínimo 12 meses a
contar a partir da data de entrega.
ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, classe longo fino. Embalagem de 1 kg
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
KG
Catarinão
validade e peso líquido. Fardo com 30 unidades de 1 kg.
ARROZ, integral. Embalagem contendo 1 quilo, com dados de
KG
Urbano
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
ATUM, sólido, em óleo, 170 gramas. Ingredientes: atum, óleo de
soja, água e sal. Não conter glúten e não conter conservantes,
Gomes da
conforme legislação. A embalagem deverá apresentar dados de UND
Costa
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
AVEIA, Farinha de aveia - de 1 ª qualidade, integral, embalagem de
200g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
KG
Du lar
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, inseto de
insetos, pragas e de ótimo paladar.
AMIDO DE MILHO, tipo MAIZENA Embalagem de 200g com dados de
KG
Maisena
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido. Caixa com 24 pacotes de 200g.
AZEITE DE OLIVA-- acondicionado em embalagem de vidro ou
enlatado, contendo 200 ml – Extra Virgem, acidez máxima de 0.5%,
Andorinh
Lit
a
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade.
BISCOITO INDIVIDUAL caixa contendo 36 pacotes de 162 g cada
embalagem individual com 06 pacotes de 27 gr. Farinha de trigo
fortificada com ferro, ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, farelo de
KG
Pit stop
trigo, creme de milho, sal, açúcar invertido, extrato de malte,
fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato sódio,
acidulante ácido láctico, melhorador de farinha, protease. CONTÉM
GLÚTEN. Caixa com 5.832gr.
BISCOITO ROSQUINHA - Sabores diversos caixa com 20 pct 400g. O
biscoito deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado
KG
Petyan
de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e
de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem

QNT.

V.UNIT

V.TOTAL

2.000

1,00

2.000,00

5.000

2,25

11.250,00

10

1,20

12,00

5

3,60

18,00

10

1,00

10,00

600

2,70

1.620,00

3.000

2,70

8.100,00

30

1,00

30,00

50

3,50

175,00

80

14,20

1.136,00

80

13,20

1.056,00

15

20,00

300,00

700

18,70

13.090,00

1.200

6,60

7.920,00
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primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de
400gr a tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de
caixa de papelão. Referente a 08 kg cada caixa. Prazo de validade
mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. Caixa 20x
0.400 .
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - tradicional,
apresentação quadrado, classificação salgado sem recheio, à base
de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, sal, soro do leite em
pó, fermento biológico, estabilizante de lecitina de soja e
aromatizante. Embalagem dupla de 400g com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. Caixa com 20 pacotes de 400g.
BISCOITO SEM GLÚTEN de polvilho, Embalagem única, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. Pacotes com 100g.
BISCOITO tipo MARIA - embalagem dupla, contendo no mínimo
400g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e peso líquido.
BISCOITO, TIPO MAISENA BISCOITO DOCE, tradicional à base de
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, sal, soro de leite em
pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante.
Embalagem dupla de 400g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Caixa com 20
pacotes de 400g.
CACAU EM PÓ de primeira qualidade, puro sem açúcar. Embalagem
de 500g com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Caixa com 12 pacotes de 500g.
CAFÉ EM PÓ, – torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250g, de
primeira qualidade. O produto deverá ter registro no Ministério da
Saúde, atender a portaria 451/97, do Ministério da Saúde e a
resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA. Embalagem contendo dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
CHOCOLATE em pó solúvel, natural, à base de açúcar, cacau em pó e
aromatizante idêntico ao natural, com no mínimo 32% de cacau.
Embalagem de 500g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. Caixa com 12 unidades de
500g.
CHOCOLATE GRANULADO crocante. Embalagem de 500g com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade. Caixa com 20 pacotes de 500g.
CRAVO, condimento, apresentação industrial, matéria prima cravo
da índia, aplicação culinária em geral. Embalagem de 40g contendo
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Caixa com 24 pacotes de 40g.
CREME DE LEITE. – Embalagem caixa com 200g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido, inseto de insetos, pragas e de ótimo
paladar.
ERVILHAS EM SACHÊ 200g - Produto preparado com as ervilhas
previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas,
reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de cobertura
apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes ou
depois de hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a fim
de evitar a sua alteração. Identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade. 24 x 0,200GR
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, enriquecida com
ferro e ácido fólico. Embalagem de 1kg com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido.

KG

petyan

900

7,20

6.480,00

KG

Nazinha

400

8,00

3.200,00

KG

Petyan

500

8,80

4.400,00

KG

Petyan

1.000

8,70

8.700,00

KG

Evas

200

32,00

6.400,00

KG

Brumado

160

15,00

2.400,00

Kg

Evas

800

10,50

8.400,00

KG

Dori

30

14,40

432,00

KG

Q delicia

30

41,80

1.254,00

KG

Italac

150

10,00

1.500,00

Kg

Fugini

100

3,95

395,00

KG

Primor

100

3,95

395,00
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35.

36.

7.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

Fardo com 10 pacotes de 1 kg.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro
e ácido fólico, embalada em pacotes de 1 kg, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido. Fardo com 10 pacotes de 1 kg.
FARINHA LÁCTEA, em pacotes de 230g, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido. Caixa com 12 unidades de 230g.
FEIJÃO FRADINHO - tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido. Fardo com 30 pacotes de 1 kg.
FEIJÃO, carioquinha, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido. Fardo com 30 pacotes de 1 kg.
FERMENTO biológico SECO, instantâneo. Embalagem com 125g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido e de acordo com a Resolução 38/77 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
Caixa com 16 unidades de 125g.
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, embalagem com 100g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido e de acordo com a Resolução 38/77 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Fardo com
12 unidades de 100g.
FLOCOS DE MILHO, tipo FLOCÃO, pré-cozido. Embalagem com 500 g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Fardo com 20 pacotes de 500g.
LEITE – em pó, tipo integral, enriquecido com vitaminas A e D,
embalado em pacotes de 200 g. Com marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido, informações
nutricionais e de acordo com as normas e Resoluções da
ANVISA/MS, com registro no MA. Não aceitamos leite modificado
ou reconstituído.
LEITE CONDENSADO, tradicional. Embalagem com 395g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido. Caixa com 27 unidades de 395g.
LEITE ZERO LACTOSE - leite livre de lactose, embalagem 300 gr,
plástica, impermeável, isento de fungos e parasitas.
Prazo de
validade no mínimo 6 meses a contar da data de entrega.
LEITE, de coco, tradicional. Embalagem com 500 gr, contendo dados
de identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido, data
de fabricação e prazo de validade.
MACARRÃO, tipo espaguete nº 08, com sêmola. Embalagem de 500g,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido. Fardo com 20 pacotes de 500g.
MACARRÃO, tipo parafuso, com sêmola, Embalagem de 500g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. Fardo com 20 pacotes de 500g.
MANTEIGA - manteiga de primeira qualidade com sal, embalada em
potes de 500 g, com dados do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e peso líquido.
MARGARINA vegetal, 80% de lipídios, com sal. Embalagem com
potes de 500G, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Caixa com 12 unidades
de 500g.
MASSA para SOPA, tipo Ave Maria, com sêmola. Embalagem de
500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. Fardo com 20 pacotes de 500g.
MASSA SEM GLÚTEN (arroz), Embalagem contendo dados de

KG

Primor

100

3,70

370,00

KG

Nestle

50

20,90

1.045,00

KG

Dular

200

5,40

1.080,00

KG

Nico

900

5,50

4.950,00

KG

Dona
Benta

30

20,00

600,00

KG

Dona
Benta

20

21,00

420,00

Kg

Dona
Benta

400

3,00

1.200,00

KG

Incamilho

2500

20,90

52.250,00

Kg

Italac

80

9,00

720,00

KG

Ccgl

60

7,00

420,00

Und

Du Coco

80

7,50

600,00

KG

Mara

400

3,85

1.540,00

KG

Mara

2.000

3,85

7.700,00

Kg

damare

50

22,60

1.130,00

KG

Doriana

120

9,60

1.152,00

Kg

Mara

400

5,60

2.240,00

Kg

Urbano

50

9,00

450,00
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido.
MILHO PARA MUGUNZÁ, tipo 1, tipo grupo duro, tipo classe branco.
Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto,
KG
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Fardo com 20
pacotes de 500g.
MILHO para PIPOCA-- classe amarela, tipo 1, embalagens com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
KG
embalado em pacotes de 500 .
MILHO VERDE, em conserva, embalagem sachê com 200g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
Kg
validade, peso líquido. Caixa com 24 unidades de 200g.
MILHO, xerém. Produto obtido pela ligeira torração do grão de
milho, previamente macerado, socado e peneirado, deverá ser
fabricado a partir de matéria prima de primeira qualidade, limpa de
KG
matérias terrosas e parasitos. Embalagem com 1 quilo, contendo
dados de identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade
MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO- para o preparo de mingau.
Ingredientes: amido, açúcar, maltodextrina, vit. A, B1, B3, B6, B12,
Kg
ácido fólico, minerais ferro e zinco. Embalagens com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
MISTURA, para bolo, de 1ª qualidade, pacote com 450 gramas, sabor
KG
baunilha/ festa/ chocolate/coco. Embalagem contendo dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
MOLHO DE TOMATE, concentrado, embalado em Sachês de 340g,
sabor manjericão, com dados de identificação do produto, marca do
Kg
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Caixa com 24 unidades
de 340g.
MUCILAGEM DE ARROZ – farinha de arroz, açúcar, amido, sais
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e,
KG
ácido pantotênico, vitamina A, Vitamina b1, vitamina b6, ácido
fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Embalagens com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
MUCILAGEM DE MULTICEREAIS - farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro
e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de cálcio,
fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco),
KG
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico,
vitamina A, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e
aromatizante vanilina. Embalagens com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.
ÓLEO comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol,
rico em vitamina E. Embalagem contendo 900 ml, com dados de
UND
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. Caixa com 20 unidades de 900ml.
OVOS, classe. A branco, ausente de sujidades, parasitas/rachaduras,
embalados em material resistente, fungos e substâncias tóxicas,
acondicionado em embalagem apropriada. Cartela com 2,5 dúzias, Dúzia
prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento,
s
embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
PÃO tipo de FORMA TRADICIONAL, ingredientes: farinha de trigo,
peso 450 a 500g. Fabricado com matéria prima de primeira
qualidade, isentos de matéria terrosas, parasitos e em perfeito PCTS
estado de conservação, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.
PÃO tipo de FORMA, SEM CASCA ingredientes: farinha de trigo, peso
LIQUIDO 340GR Fabricado com matéria prima de primeira
PCTS
qualidade, isentos de matéria terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, de acordo com a resolução 12/78 da

Dular

500

4,60

2.300,00

Yoki

150

3,35

502,50

Quero

200

11,30

2.260,00

Cuco

50

3,80

190,00

Cremoge
ma

100

7,95

795,00

Fina

300

8,00

2.400,00

Quero

500

5,60

2.800,00

Nestle

50

8,15

407,50

Nestle

80

7,80

624,00

Soya

500

4,40

2.200,00

Caipira

200

5,60

1.120,00

Tchibun

300

6,15

1.845,00

Tchibun

400

6,00

2.400,00
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63.

CNNPA.
PROTEÍNA DE SOJA,texturizada, cor CLARA, embalagem de 400g com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. Fardo com 20 pacotes de 400g.
PROTEÍNA DE SOJA, texturizada, cor ESCURA, embalagem de 400g
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. Fardo com 20 pacotes de 400g.
QUEIJO, ralado tipo parmesão, tradicional. Embalagem: pacote com
50 gramas, contendo dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
SAL, refinado, iodado, para consumo doméstico, embalagem de 1
kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade. Fardo com 30 unidades de 1 kg.
SARDINHA, enlatada, ao molho de tomate de 125g. Embalagem com
lacre de abrir (sistema abre fácil), contendo dados do produto,
marca do fabricante e prazo de validade. Caixa com 50 unidades.
TRIGO PARA QUIBE. Quantidade mínima para compra de 100gr.
Prazo de validade 60 dias. Por ser um produto natural a textura e
cor podem mudar de acordo com o lote de produto, não alterando
em nada suas propriedades. Tabela Nutricional. Contém glúten, não
contem lactose, não contem açúcar.
VINAGRE, – composição: fermentado acético de álcool e água.
Acidez volátil 4%. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura.

Kg

Sora

500

6,75

3.375,00

KG

Sora

500

6,75

3.375,00

Pct

Veneza

50

3,45

172,50

KG

Campeão

350

0,75

262,50

UND

88

200

2,73

546,00

KG

Dular

300

Lit

Camarão

300

VALOR TOTAL: CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E CEM REAIS

7,30

2.190,00

2,65

795,00

R$ 199.100,00

LOTE VI - POLPA DE FRUTAS
ITEM
1

ESPECIFICAÇÕES

UNID

POLPA de fruta, produto obtido por esmagamento das partes
comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos
adequados. Deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de
parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal e sem adição de sacarose. O
KG
produto deverá ser pasteurizado ou, no caso de não ser
pasteurizado
deverá
obedecerao
seguinte
padrão:
Bactérias
do
grupo
coliforme:
máximo,
102/g.
Bactérias do grupo coliforme de origem fecal, ausência em 1g.
Salmonelas:
ausência
em
25g.
Bolores
e
leveduras:
máximo,
103/g.
Deverão ser efetuadas determinações de outros microorganismos
e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que se
tornar necessária a obtenção de dados adicionais sobre o estado
higiênico-sanitário dessas classes de alimentos, ou quando
ocorrerem tóxi- infecções alimentares. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ ou Ministério da Saúde e de
acordo à Resolução CNNPA. Embalagem com 1kg contendo
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Sabores diversos. SABORES: DIVERSOS
VALOR TOTAL: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Marca

QNT.

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

Nutricau

3.000

4,80

14.400,00

R$ 14.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
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2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de sua
assinatura, com início em 14 de março de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa,
satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08 (oito)
dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
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a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO designado
procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
Rocha no CNPJ nº 13.701.651/0001-50, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.
6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF),
às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre a data
1

Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade
e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. eampl. –
Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no
site www.tcu.gov.br.
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acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação
do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de controle
e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que solicitado pelos
órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da Contratada,
cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da CONTRATADA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
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defeitos;
c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05(cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
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9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
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11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art.
59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORAobriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
14.1.
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
17.1.
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
18.1.
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.

Barra do Rocha/BA, 13 de MARÇO de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ARENA DE IPIAÚ LTDA. – ME
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE
PREÇO

Número
001/2020

Aos treze dias do mês de março de 2020, o Município de Barra do Rocha, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Barra do Rocha - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
14.234.850/0001-69, endereço na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha (BA), representado
pelo Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado, professor,
portador do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 734/2017, e demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO N.º
001/2020/SRP, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Licitante COMERCIAL J. D. DE ALIMENTOS IPIAÚ LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 42.051.995/0001-60, estabelecida à Praça Silvino
Lima (Feirinha), nº 102, Térreo, Centro, Ipiaú – Bahia, Cep.: 45.570-000, através do Sr. João Guimarães Souza,
portador da cédula de identidade no 01.671.764-39 SSP/BA e CPF no 166.643.615-15, conforme cláusulas a seguir:
CONTRATANTE: Município de Barra do Rocha/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº XX, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha/BA, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado, professor, portador
do RG nº 03.995.781-02 SSP/BA., CPF nº 351.444.065-20.
DETENTORA: COMERCIAL J. D. DE ALIMENTOS IPIAÚ LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF nº 42.051.995/0001-60, estabelecida à Praça Silvino Lima (Feirinha), nº 102, Térreo, Centro, Ipiaú – Bahia,
Cep.: 45.570-000, vencedora e adjudicatária do pregão supra-referido, neste ato representado pelo Sr. João
Guimarães Souza, portador da cédula de identidade no 01.671.764-39 SSP/BA e CPF no 166.643.615-15.
As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente instrumento, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 2020, para atender as necessidades da para
atender as necessidades das Secretarias e demais órgãos Públicos do Município de Barra do Rocha/BA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente licitação o registro de preço para o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA MERENDA ESCOLAR 2020 para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Barra do
Rocha/BA, conforme quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro mais antigo a preferência de fornecimento em iguais condições.
1.3 - Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total por lote de R$ 332.750,00 (TREZENTOS E TRINTA
E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REIAIS), ao Licitante COMERCIAL J. D. DE ALIMENTOS IPIAÚ LTDA. - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 42.051.995/0001-60, estabelecida à Praça Silvino Lima
(Feirinha), nº 102, Térreo, Centro, Ipiaú – Bahia, Cep.: 45.570-000, vencedora e adjudicatária do pregão suprareferido, neste ato representado pelo Sr. João Guimarães Souza, portador da cédula de identidade no 01.671.764-39
SSP/BA e CPF no 166.643.615-15 .
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LOTE II – HORTIFRUTI
ESPECIFICAÇÕES
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 suportar a manipulação, o transporte e a UNID.
conservação em condições adequadas para o consumo.
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca. Podendo ser orgânico.
ALHO, bulbo de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; 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. Caixa
contendo 10 kg
AMENDOIM verde, características íntegras e de primeira
qualidade isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
KG
corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Sacos de nylon, contendo 20 kg.
BATATA INGLESA - in natura. Médio, categoria 1, com
características íntegras e de 1ª qualidade, limpo, coloração
KG
uniforme, cor típicos da espécie, isento de sujidades. Não
deve apresentar quaisquer lesões.
BATATA DOCE - In natura. Médio, categoria extra, com
características íntegras e de 1ª qualidade, limpo, coloração
KG
uniforme, cor típica da espécie, isento de sujidades. Não
deve apresentar quaisquer lesões.
BETERRABA, in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade,
lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
KG
aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
Sacos de nylon, contendo 20 kg.
CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio, com
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, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
Sacos de nylon, contendo 20 kg.
CEBOLA ROXA, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
KG
conservação em condições adequadas para o consumo. 20
kg
CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no
estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade,
escovada, coloração uniforme; isentas de sujidades, insetos,
KG
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, contendo 20 kg
CHUCHU, com características íntegras e de primeira
qualidade isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar
KG
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Sacos de nylon, contendo 20kg.
GOIABA, fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie,
UND
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades,

QNT.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA

500

R$
2,90

R$
1.450,00

IN NATURA

200

R$
21,30

R$
4.260,00

IN NATURA

600

R$
7,65

R$
4.590,00

IN NATURA

400

R$
3,70

R$
1.480,00

IN NATURA

400

R$
3,05

R$
1.220,00

IN NATURA

400

R$
2,90

R$
1.160,00

IN NATURA

800

R$
3,00

R$
2.400,00

IN NATURA

400

R$
3,75

R$
1.500,00

IN NATURA

800

R$
3,35

R$
2.680,00

IN NATURA

200

R$
2,35

R$
470,00

IN NATURA

6.000

R$
0,61

R$
3.660,00

IN NATURA
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13

14

15

16

17

18

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou 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 maturação tal que lhe
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. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica podendo ser orgânico. Caixas de papelão
contendo 180 unidades.
MANGA ROSA, in natura, de 1.ª qualidade, rigorosamente
selecionado, 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 maturação tal que lhe 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. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou 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 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. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica podendo ser orgânico.
MELÃO, 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 maturação tal que lhe 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. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou 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 suportar a manipulação.
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, contendo
20 kg.
REPOLHO com características íntegras e de primeira
qualidade; 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

UNID.

20.000

R$
0,62

R$
12.400,00

IN NATURA

UNID.

10.000

R$
0,70

R$
7.000,00

IN NATURA

UNID.

600

R$
6,99

R$
4.194,00

IN NATURA

UND

800

R$
5,10

R$
4.080,00

IN NATURA

UND

1.000

R$
0,86

R$
860,00

IN NATURA

KG

200

R$
3,85

R$
770,00

IN NATURA

KG

100

R$
2,75

R$
275,00

IN NATURA
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nylon, contendo 10kg.
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 maturação tal que lhe
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. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica podendo ser orgânico. Caixas de papelão
contendo 40 unidades.
TOMATE, fruto fresco de tamanho médio, com
características íntegras, apresentando-se mesclado (maduro
e de vez) e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração
uniforme; apresentando grau de maturação tal que lhe
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. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico. Sacos plásticos contendo
20 kg.
UVA, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e
acondicionado de forma a evitar danos físicos, íntegros,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Ausência de
parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à
casca. Podendo ser orgânico.
LARANJA LIMA 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 maturação tal que lhe 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. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica podendo ser orgânico.
Caixas de papelão contendo 40 unidades.
SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS

UND

15.000

R$
0,53

R$
7.950,00

IN NATURA

KG

500

R$
3,85

R$
1.925,00

IN NATURA

KG

100

R$
6,16

R$
616,00

IN NATURA

UND

1500

R$
0,44

R$
660,00

IN NATURA

LOTE III - CARNES
ESPECIFICAÇÕES
UNID.
FILÉ DE MERLUZA, PEIXE, SEM ESPINHA, CONGELADO,
EMBALADO EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, contendo a identificação do
KG
produto, marcas e carimbos oficiais de inspeção estadual
e/ou federal. Marca do fabricante, prazo de validade e
temperatura de congelamento (SIF/SIE).
CARNE, bovina de 1ª qualidade (chã de dentro), salgada,
sem osso, adequadamente resfriada. Embalagem contendo
KG
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido, marcas e carimbos oficiais de
inspeção estadual e/ou federal.
CARNE bovina charqueada, ponta de agulha, embalada em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
KG
contendo identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.
CARNE, bovina de 1ª qualidade, resfriada, (alcatra) em bife,
KG
sem gordura e sem pele. Embalagem contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso

R$ 65.600,00

QNT.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA

300

R$ 17,78

R$
5.334,00

BOM PEIXE

300

R$ 25,60

R$
7.680,00

FRIBOI

400

R$ 25,77

R$
10.308,00

FRIBOI

300

R$ 26,18

R$
7.854,00

FRIBOI
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1

2

3

líquido, marcas e carimbos oficiais de inspeção estadual
e/ou federal.
CARNE BOVINA FRESCA MÚSCULO, sem osso, sem pele e
sem gordura, resfriado adequadamente. Embalagem
KG
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido, marcas e carimbos oficiais
de inspeção estadual e/ou federal.
FÍGADO BOVINO resfriado ou congelado, em bifes, aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios. Embalagem
KG
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido, marcas e carimbos oficiais
de inspeção estadual e/ou federal.
PEITO DE FRANGO caixa com 20 kg de primeira qualidade,
congelado, sem tempero. Embalagem em filme PVC
transparente ou translúcida, contendo 01 unidade de peito
KG
de frango, a identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e temperatura de congelamento (SIF/SIE).
CARNE MOÍDA, bovina de 1ª qualidade, sem osso, sem pele,
cartilagem e gordura, sendo adequadamente resfriada.
Embalagem contendo identificação do produto, marca do
KG
fabricante, prazo de validade, peso líquido, marcas e
carimbos oficiais de inspeção estadual e/ou federal
PEITO DE FRANGO (filé) sem osso, de 1ª qualidade,
congelado, embalagem contendo identificação do produto,
KG
marca do fabricante, prazo de validade e carimbos oficiais
de inspeção estadual e/ou federal.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, cortes congelados não
temperados, de 1ª qualidade, acondicionados em
embalagem contendo identificação do produto, marca do
KG
fabricante, prazo de validade e carimbos oficiais de inspeção
estadual e/ou federal.
FRANGO INTEIRO, congelados não temperados, de 1ª
qualidade, acondicionados em embalagem contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
KG
validade e carimbos oficiais de inspeção estadual e/ou
federal.
LINGÜIÇA DEFUMADA bovina, de primeira qualidade,
embalagem com 5 quilos, com registro no SIF ou SISP, com
aspecto característico, cor própria, sem manchas
KG
pardacentas 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 de 2,500kg com 15kg
CENTO E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS
LOTE IV - PANIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
UNID.
PÃO DE COCO, fabricado com matéria prima de primeira
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de acordo com as Normas
KG
e/ou
Resoluções da Anvisa/MS. 50 g. Cada unidade
PÃO FAROFA , fabricado com matéria prima de
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e
KG
em perfeito estado de conservação, deacordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. 50 g.
Cada unidade
PÃO DE GOIABADA, fabricado com matéria prima de
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e
KG
em perfeito estado de conservação, deacordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. 50 g.

1.000

R$ 18,71

R$
18.710,00

FRIBOI

400

R$ 11,01

R$
4.404,00

FRIBOI

2.000

R$ 9,68

R$
19.360,00

GUJÃO

2000

R$ 14,85

R$
29.700,00

FRIBOI

1000

R$ 12,89

R$
12.890,00

AVIGRO

200

R$ 8,89

R$
1.778,00

GUJÃO

200

R$ 7,30

R$
1.460,00

AVIGRO

400

R$ 17,53

R$
7.012,00

KIDELLI

R$ 126.490,00

QNT.

V.UNIT

V.TOTAL

MARCA

800

R$
7,90

R$
6.320,00

IDEAL

800

R$ 7,65

R$
6.120,00

IDEAL

800

R$ 7,99

R$
6.392,00

IDEAL
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Cada unidade
PÃO TIPO HOT DOG, produto obtido por processamento
tecnológico adequado, da massa preparada com farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal, gordura. O pão deve ser
cortado na vertical (sentido do comprimento) e
embalado individualmente. Não deve apresentar
queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades
regulares. O miolo deve ser leve com porosidade regular
KG
e coloração clara e uniforme. Não apresentar odor de
fermentação e de fumaça. A farinha de trigo
empregada na confecção do pão deverá conter para
cada 100g de farinha de trigo 4,2 miligramas de ferro e
150 miligramas de ácido fólico. Embalados
individualmente, em sacos plásticos de BOPP
(Polipropileno bi-orientado) reacondicionados em
pacotes plásticos com 10 ou 20 unidades de 50 g cada
PÃO, FRANCÊS, tipo cacetinho, fabricado com matéria prima
de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos
KG
e em perfeito estado de conservação, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. 50 g cada unidade
PÃO DE CENOURA , fabricado com matéria prima de
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e
em perfeito estado de conservação, de acordo com as
KG
Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS. 50 g. Cada unidade
PÃO DE MILHO, fabricado com matéria prima de primeira
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de acordo com as Normas
KG
e/ou
Resoluções da NVISA/MS. 50 g. Cada unidade
PÃO INTEGRAL, isento de açúcar fabricado com matéria
prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de conservação, de acordo
KG
com as Normase/ou Resoluções da NVISA/MS. 50 g. Cada
unidade
PÃOZINHO DE QUEIJO, fabricado com matéria prima de
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos
UND
e em perfeito estado de conservação, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. 50 g. Cada unidade
PIZZA brotinho sabores: atum, frango, queijo e milho, com
UND
peso aproximado entre 130 à 140g, tamanho padrão.
PÃO DE COCO, fabricado com matéria prima de primeira
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em
perfeito estado de conservação, de acordo com as Normas
KG
e/ou
Resoluções da Anvisa/MS. 50 g. Cada unidade
ENROLADINHO, sabor: frango com queijo, com
UND
peso aproximado entre 130 a 140.
TORRADA, fabricado com matéria prima de primeira
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em
KG
perfeito estado de conservação, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/PACOTE COM 01 KG
CENTO E VINTE UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS

ESPECIFICAÇÕES
SORVETE DE IOGURTE (90 GR).

500

R$ 8,00

R$
4.000,00

IDEAL

900

R$ 7,00

R$
6.300,00

IDEAL

500

R$ 8,00

R$
4.000,00

IDEAL

500

R$ 7,30

R$
3.650,00

IDEAL

200

R$ 10,30

R$
2.060,00

IDEAL

10.000

R$ 0,58

R$
5.800,00

IDEAL

3.000

R$ 3,00

R$
9.000,00

IDEAL

5.000

R$ 10,33

R$
51.650,00

IDEAL

5.000

R$
2,96

R$
14.800,00

IDEAL

150

R$ 11,32

R$
1.698,00

IDEAL

R$ 121.790,00

LOTE V - PRODUTO LÁCTEO
UNID.
QNT.

IOGURTE, COM POLPA DE FRUTAS, pacotes de 05 uni
de 150ml, sabores: coco, ameixa, banana, graviola e
morango.

V.UNIT

UNID.

10.000

R$ 0,54

UND

15.000

R$ 0,84

V.TOTAL
R$
5.400,00
R$
12.600,00
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QUEIJO, tipo mussarela, fatiado, com registro no SIF ou
SISP. Produto elaborado unicamente com leite de vaca,
com aspecto de massa semidura, cor branco creme,
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente
salgado próprio, umidade máxima: 58% p/p e lipídios de
leite mínimo de 28% p/p. Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, peso líquido, data de
fabricação e
prazo de validade.
DEZOITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS

KG

50

R$
870,00

R$ 17,40

SOL

R$ 18.870,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. O preço ofertado pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de sua
assinatura, com início em 13 de março de 2020, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa,
satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 734/17.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o
material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 734, de 2017.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
3.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
3.6. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLAÚSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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4.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com as AUTORIZAÇÕES DE
FORNECIMENTO – AF, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00 de segunda-feira a sexta-feira, no prazo de 08 (oito)
dias a contar do recebimento da AF, e ainda as datas, pesos e quantidades informados.
4.2 O material deverá ser acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
4.3 Os produtos deverão ser entregues no local indicado nas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO – AF.
4.4 A operacionalização, transporte e a realização dos serviços no(s) local(is) estabelecido(s) pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR DA ATA deverão ser executados pela DETENTORA DA ATA, de maneira a observar sua aceitação.
4.5. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
4.6 O recebimento será feito em duas etapas:
4.6.1 Recebimento provisório:
a) No local de entrega, o Servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for
o caso, as irregularidades observadas.
4.6.2 Recebimento definitivo:
a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o FISCAL DA ATA/CONTRATO designado
procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos materiais entregues em
conformidade com o exigido nesta Ata e constante da respectiva proposta de preço do DETENTOR DA
ATA/CONTRATADO.
4.7 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a
encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
4.8 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do produto, o ÓRGÃO GERENCIADOR
DA ATA/CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com
as especificações em até 24h.
4.9. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório
pelos empregados exigidos pela legislação.
4.10. A DETENTORA estará obrigada a atender diariamente a todas as ordens de serviço expedidas durante a
vigência da presente ata de registro de preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada pela
Unidade Administrativa que valer-se da Ata de Registro de Preço1.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a Nota Fiscal/Fatura
correspondente, emitida em duas vias, sem rasura, em letra legível, em nome da Prefeitura Municipal de Barra do
Rocha no CNPJ nº 13.701.651/0001-50, onde conste o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a
contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura e ainda o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva agência.
6.1.1 Notas fiscais de peças deverão ser apresentadas separadamente das notas fiscais de serviços.
6.1.2 Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,
conforme legislação em vigor.

1

Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade
e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. –
Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no
site www.tcu.gov.br.
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6.1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
6.1.4 O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em conta
corrente.
6.2. A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do edital da licitação.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF),
às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação
do índice oficial de Prefeitura Municipal de Barra do Rocha.
6.5 O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.3 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do
documento comprobatório da regularidade do registro verificado.
6.6.
No caso do subitem 6.5 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
6.7 É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta contratação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
7.2. A convocação do Proponente pela DETENTORA DA ATA será formalizada e conterá o endereço e o prazo
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
7.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e seus Anexos.
7.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração da Prefeitura
Municipal poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE:
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto,
no horário estipulado para recebimento e/ou prestação dos mesmos.
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da Contratada,
cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica;
c) Devolver os produtos rejeitados;
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados;
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos
fornecidos, para que sejam corrigidos;
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g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
empresa vencedora;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços,
para a adoção das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades;
j) Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada;
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;
8.2. Constitui-se obrigação da CONTRATADA:
a)
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
I. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
I. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou
defeitos;
c)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
d)
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
g)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
h)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, a Licitante que, no decorrer da contratação:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato/Ata de Registro de
Preços;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
9.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
9.2.2. Multa:
I - Moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de
30 (trinta) dias;
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II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
valor cumulado das penalidades não supere o valor total da Ata de Registro de Preços.
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos. (Art. 7º da Lei n° 10.520/02);
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de
Preços decorrente desta licitação:
9.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;
9.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e demais alterações vigentes.
9.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
Proporcionalidade.
9.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
9.11. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 . As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial do Município.
9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
9.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
9.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
9.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no Decreto n.º 734/17.
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por
meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, o gestor da Ata deverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ:Nº14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: APDSRG5W2BVQAVE48UT3/W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
13 de Abril de 2020
28 - Ano - Nº 2635

Barra do Rocha

b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
c) não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO CANCELAMENTO
11.1 - A presente Ata poderá ser rescindida, bem como, ser cancelado de pleno direito a nota de empenho que vier
a ser emitida em decorrência desta Ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais
ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2 - Poderá ainda a presente ata ser rescindida, desde que motivado o ato e assegurado à DETENTORA o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Barra do Rocha/BA.
11.3 - A nulidade do processo licitatório induz à da presente Ata sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art.
59 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.4 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/2002.
11.5 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, for formalizado por despacho da
autoridade competente do Órgão Gerenciador.
11.6 - A DETENTORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO:
12.1 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial desta Ata, bem como a fusão, cisão ou incorporação da DETENTORA, não se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO COMPROMISSO:
13.1 - A DETENTORA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Termo de Referência e do edital
do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP, passando este a fazer parte integrante desta ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
14.1.
emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ou de ORDEM DE SERVIÇO, acompanhada da respectiva Nota de
Empenho, de acordo com o disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME LEGAL
15.1 - A presente ata de registro de preços rege-se basicamente pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações e especialmente pelo Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:
16.1 - Para preencher os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação aplicável, bem
como normas jurídicas outras adequadas, ressalvado o que se acordou neste ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As condições gerais dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações
17.1.
da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020/SRP e no Termo de Referência em anexo ao edital, parte integrante
desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de
18.1.
Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias, na presença de
duas testemunhas, para os fins de direito.

Barra do Rocha/BA, 13 de MARÇO de 2020.

__________________________________
LUÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal de Barra do Rocha

__________________________________
COMERCIAL J. D. DE ALIMENTOS IPIAÚ LTDA. - EPP
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
2ª ________________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________
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