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ATA DE
D REGIST
TRO DE PREÇOS Nºº 022/2020
PROC
CESSO ADMINISTRA
ATIVO Nºº 070/2020
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L Nº 016/20020-SRP
Ao segunddo dia do mês de juunho do anno de doiss mil e vinnte02/06/20020, oMUN
NICÍPIO DE
D
PARIPIRA
ANGA, ES
STADO DA
A BAHIA, através da Prefeitura Municipal,
M
ppessoa juríd
dica de direeito
público, innscrita no CNPJ sob o nº 14.2215.826/000
01-82 com sede na P
Praça Mun
nicipal, 3155 –
Paripirangaa, Centro - CEP nº 488.430-000, por seu Prefeito
P
Muunicipal o Sr. Justino
o das Virgeens
Neto, brassileiro, casado, portaddor da céddula de ideentidade RG
G nº 547.7725 SSP/SE
E, inscrita no
CNPF/MF sob o nº 361.117.675
3
5-34, resideente e dom
miciliado no Largo 02 de Julho, nº
n 200, Baiirro
RETARIA MUNICIP
PAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO,
Centro, Paaripiranga, Estado daa Bahia, e a SECR
CULTURA
A ESPORTE E LAZ
ZER, pessooa jurídica de direito público,
p
insscrita no CNPJ
C
sob o nº
30.056.4499/0001-32, com
c
sede naPraça
n
Rui Barbosa, s/n,
s Centro - Paripirangga, por sua Gestora a Sra.
S
Regiane Santos
S
Gueerra Miran
nda, CPF nº
n 969.220..955-53, RG
G nº 12521127 SSP SE
E, residentee e
domiciliadda à Rua Siqueira Cam
mpos, s/n, Centro,
C
Pariipiranga-BA
A, denominaado Órgão Gerenciadoor,e
de outro laado a empreesa GAMA
A LOGISTICA DE ALIMENTO
A
OS EIRELI-EPP, insccrita no CN
NPJ
sob nº 03..389.294/00001-83, seddiada na Ruua Manoel Dantas, nº 435, Conjj. Agameno
on Magalhãães,
Bairro Jossé Conrado de Araújoo, Aracaju-S
SE,neste ato
o, represenntada pelo S
Sr.Everaldo
o Silva Gam
ma,
inscrito noo Cadastroo de Pessooas Físicas nº 493.7
747.375-15,e, daqui por diante, denominaada
simplesmeente Forneceedora Regisstrada, resollvem, na forma daLei Federal
F
nº 110.520, de 17 de julho de
2002, subssidiariamentte, às normas da Lei Federal
F
nº 8.666, de 211 de junho dde 1993 e suas
s
alteraçõões
posterioress, bem com
mo pela Lei Complemeentar nº 123, de 14 dee dezembroo de 2006, que instituui o
Estatuto Nacional
N
da Microempresa e da Empresa
E
dee Pequeno Porte
P
e suaa alteração Lei 147/2014,
Decreto Municipal
M
dee nº 09/2017 que regulamenta o Sistema
S
de Registro de Preço no Município de
Paripirangaa e demais normas sobbre licitaçãão em vigorr, firmar a presente
p
Atta de Regisstro de Preçços,
cuja minutta foi examiinada pela Procuradoria
P
a Municipal, que emitiiu seu pareccer, conform
me determinna o
Parágrafo Único
Ú
do Art.
A 38 da Leei nº 8.666, de 21 de ju
unho de 1993, mediantee as seguintees condiçõees.
1. DO OBJJETO:
1.1. A preesente Ata tem por obbjeto oRegiistro de Prreço, paraaquisição dee gêneros allimentícios de
forma parccelada para atender às necessidadees do Progrrama de alim
mentação Escolar e Creeches da Reede
Municipal de Ensinno do Munnicípio de Paripirang
ga,mediantee Sistema de Registrro de Mennor
Preço,confforme condiições, quanntidades, exigências e estimativas, estabeleciidas no Edital do Preggão
Presenciall nº 016/20220, conform
me abaixo:

ITE
EM

LOTE 02 – CARNE SE
ECA / EMBUT
TIDOS E CO
ONGELADOS
V. UNIIT.
VAL
LOR
DESCRIÇ
ÇÃO
QNT UNID. MA
ARCA
POR
R
UNIIT.
EXTEN
NO

VALO
OR
TOTA
AL
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01.

022.

033.

044.

ADELA DE
E FRANGO –
MORTA
Embalaggem
plásttica,
atóxxica,
resistentte. Inspecionnada pelo SIF.
Embalaggem e identifficação confoorme
portariass do Ministériio da Agriculttura,
DIPOA N° 304 de 22/04/96
2
e N°°304
A N°
de 22/044/96, Resoluçção ANVISA
105 de 19/05/99 e da vigilâância
Sanitáriaa. Deverá coonter carimboo de 500
inspeçãoo do SIF ou
o outro órrgão
responsáável. Prazo de validdade
mínimo: 03 meses a partir da dataa do
recebimeento do produto. A entrrega
deverá respeitar as
a
normas da
vigilânciia sanitáriaa, RDC 216.
2
Apresenntação do Prodduto: Embalaggens
individuuais de1 k.
CHARQ
QUE - Carne bovina
b
processsada
com adiição de sais de
d cura. Maccia e
saborosaa, apresentaando uma cor
caracteríística
maiss
avermelhhada.
Acondiccionado
em
mbalagem
de
polietilenno atóxica, transparentee e
resistentte, a vácuo, com
c
a respecctiva
informaçção nutricioonal, data de 1.500
fabricaçãão/validade/loote. Deverá coonter
carimbo de inspeção do S.I.F/DIPOA.
Está dissponível nos cortes dianteeiro,
traseiro e ponta de agulha,
a
A entrrega
deverá
da
respeitaras
normas
vigilânciia sanitáriaa, RDC 216.
2
Embalaggem com 1 kgg.
NHA
EM
CONSERV
VASARDIN
preparadda com pescaado fresco, lim
mpo
evisceraddo, cozido. imersa em óleo
ó
comestívvel
aconddicionada
em
embalaggem primária de folha flannder
sem
a
apresentar
qualquer
d
dano
mecânico ou químicoo, com respecctiva
informaçção nutricioonal, data de
fabricaçãão/validade/loote. deverá coonter
8.000
carimbo de inspeçãoo do s.i.f/dippoa.
embalaggem secundáária caixa de
papelão resistente. Obbs: não poderr ser
tipo boca torta. praazo de validdade
mínimo: 03 meses a partir da dataa do
recebimeento do prooduto. a entrrega
deverá respeitar as
a
normas da
r 216. uniddade
vigilânciia sanitária, rdc
de 120 a130g
a
CHA - Salsichaa de carne bovvina
SALSIC
/ suína tiipo hot-dog coom no máximo de
2% dee amido. Com aspecto 700
caracteríístico, cor própria sem
manchass pardacentas ou esverdeaadas,

KG

Co
opacol

m e
três mil
quinhhentos
reaais

R$ 7,00
7

sete reais

R$ 3.50
00,00

vinteee
quatrro
reais e
oitentta
centavvos

trinta e sete
miil e
00,00
R$ 37.20
duzeentos
reaais

KG

Paaraiso

R$ 244,80

UND

Pallmeira

R$ 2,80
2

vinte e dois
dois reeais
miil e
e oitennta R$ 22.40
00,00
quatroocentos
centavvos
reaais

KG

Friall
F

R$ 6,00
6

seis reais

R$ 4.20
00,00
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odor e sabor
s
próprioo, com adiçãoo de
água ou
o
gelo noo máximo de
a
10%.Com
mregistronoSIIFouSISPentrega deverá respeitar as norrmas
estabeleccidas pela reesolução 2166 da
ANVISA
A. Embalagem
m de 1 kg.
VALOR TOTAL DO LOTE-02

R$ 67.300,000

sessen
nta e sete mill e trezentos reais
r

L
LOTE
03 – CARNE BOVIINA / FRANG
GO
ITE
EM

0
01.

0
02.

DESCRIÇ
ÇÃO

QNT UNID.
U
MAR
RCA

E BOVINA - tipo: múscuulo,
CARNE
resfriadaa ou congelaada, proveniennte
de anim
mais, sadios,, abatidos sob
s
inspeçãoo
veterináária,
devenndo
apresenttar coloraçãoo vermelho vivo, odor característico e aspeccto
próprio não amollecido e neem
pegajosaa. Isento dee: vestígios de
de
desconggelamento,
excesso
gordura, cartilagem e aponervoose,
coloraçãão arroxeada,, acinzentadaa e
esverdeaada forte e desagradávvel
parasitas sujidades, laarvas e qualquuer
contaminannte.
substânccia
Acondiccionado em embalagem de
polietileeno atóxica, transparente e 7.500
resistentte, a vácuo, com
c
a respectiiva
informaação nutricioonal, data de
fabricaçção/validade/loote., contenndo
na embbalagem a iddentificação do
produto, peso, marcaa do fabricannte,
prazo de validade, carimbos oficiiais
e selo de inspeçção do órggão
competeente e data de embalageem.
Validadde mínima de 06 (seis) messes,
a conttar da dataa de entrega.
Inspecioonada pelo SIF/DIPOA. A
entrega deverá respeeitar as norm
mas
estabeleecidas pela reesolução 216 da
ANVISA
A. Embalageem com Peeso
liquido de
d 1kg
PEITO
DE
FRANG
GO
CONGE
ELADO–resfrriada
ou
e
congeladda,
embbalagem
identificcação conform
me as portarrias
do Ministério
M
d
da
Agricultuura
9.500
SIF/DIP
POA N° 304 de
d 22/04/96 e N°
304 dee 22/04/96. Resolução da
ANVISA
A No105 dee 19/05/99 e da
Vigilânccia Sanitáriaa. o produuto
deverá apresentar-se
a
em embalageem

KG

KG

Quallity
Beeef

Gofrran

OR
VALO
UNIT
T.

T.
V. UNIT
POR
NO
EXTEN

VALO
OR
TOTA
AL

TAL
V. TOT
POR
R
EXTEN
NSO

R$ 23,50

vinte e
três reaiis
e
cinquenta
centavoos

R$
176.250,00

centoo e
setentta e
seis mil,
m
duzenttos e
cinqueenta
reaiis

R$ 9,007

oitenta e seis
nove reaais
mil, cennto e
e sete
5,00
R$ 86.165
sessennta e
centavoos
cinco reais
r
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a vácuuo, com pllástico atóxico,
resistentte, de colorração uniform
me,
com asspecto, cor, cheiro e sabbor
próprioss,
com
a
respectiiva
informaação nutricioonal, data de
fabricaçção/validade/loote.
Aspeccto:
não am
molecida, nem
m pegajosa. Cor:
C
sem manchas
m
essverdeadas ou
pardacenntas. A entreega deverá esstar
de acoordo com as
a normas da
vigilânccia sanitáriaa. Prazo de
validadee mínimo:03 meses
m
a partir da
data do recebimento do produto. A
mas
entrega deverá respeeitar as norm
estabeleecidas pela reesolução 216 da
ANVISA
A. Embalageem com Peeso
liquido de
d 1kg.
VALOR TOTAL
T
DO LOTE-03
L

R$
$ 262.415,00

duzzentos e sessen
nta e dois mill,
qu
uatrocentos e quinze reais

LOTE 055 – POLPA DE
D FRUTAS
ITE
EM

0
01.

0
02.

DESCR
RIÇÃO

QNT
T

POLPA
A DE FRUT
TAS - Embaalagem
plástica,, contendo daados do fabriicante,
informaações nutricionnal sobre o prroduto,
data de
d
fabricaçãoo/validade/lotte. O
produto deverá ter reggistro no Minnistério
da Agrricultura e /ou
/
Ministérrio da
Saúde. As
A condições de entrega deeverão
2.5000
ser de acordo
a
com noormas da vigiilância
Sanitáriaa. Prazo de validade
v
mínim
mo: 03
meses à partir da dataa do recebimeento do
produto. Sabor: acerrola. A entreega de
verá resspeitar as noormas estabellecidas
pela resolução 2116 da ANVISA.
Conteúddo: pacotes dee 01 kg.
A DE FRUT
TAS - embaalagem
POLPA
plástica,, contendo daados do fabriicante,
informaações nutricionnal sobre o prroduto,
data de
d
fabricaçãoo/validade/lotte. O
produto deverá ter reggistro no Minnistério
/
Ministérrio da
da Agrricultura e /ou
Saúde. As
A condições de entrega deeverão
2.5000
ser de acordo
a
com noormas da Vigiilância
Sanitáriaa. Prazo de Validade
V
mínim
mo: 03
meses à partir da dataa do recebimeento do
produto. Sabor: goiabba. A entrega deverá
d
respeitarr as normas estabelecidas pela
resoluçãão 216 da AN
NVISA. Connteúdo:
pacotes de 01 kg.

UNID. MARCA
M

KG

KG

VA
ALOR
UN
NIT.

V. UN
NIT.
PO
OR
EXTE
ENO

VAL
LOR
TOT
TAL

V. TOTAL
POR
EXT
TENSO

Granville
G
R$$ 6,60

dezesseis
seis rreais
m e
mil
e sesssenta R$ 16.500,00
quinnhentos
centaavos
reeais

Granville
G
R$$ 6,60

dezesseis
seis rreais
m e
mil
e sesssenta R$ 16.500,00
quinnhentos
centaavos
reeais
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0
03.

0
04.

POLPA
A DE FRUT
TAS - embaalagem
plástica,, contendo daados do fabriicante,
informaações nutricionnal sobre o prroduto,
data de
d
fabricaçãoo/validade/lotte. O
produto deverá ter reggistro no Minnistério
da Agrricultura e /ou
/
Ministérrio da
Saúde. As
A condições de entrega deeverão
2.5000
ser de acordo
a
com noormas da Vigiilância
Sanitáriaa. Prazo de Validade
V
mínim
mo: 03
meses à partir da dataa do recebimeento do
produto. Sabor: mangga. A entrega deverá
d
respeitarr as normas estabelecidas pela
resoluçãão 216 da AN
NVISA. Connteúdo:
pacotes de 01 kg.
A DE FRUT
TAS - embaalagem
POLPA
plástica,, contendo daados do fabriicante,
informaações nutricionnal sobre o prroduto,
data de
d
fabricaçãoo/validade/lotte. O
produto deverá ter reggistro no Minnistério
/
Ministérrio da
da Agrricultura e /ou
Saúde. As
A condições de entrega deeverão
2.5000
ser de acordo
a
com noormas da Vigiilância
Sanitáriaa. Prazo de Validade
V
mínim
mo: 03
meses à partir da dataa do recebimeento do
produto. Sabor: cajuu. A entrega deverá
d
respeitarr as normas estabelecidas pela
resoluçãão 216 da AN
NVISA. Connteúdo:
pacotes de 01 kg.
VALOR
R TOTAL DO
O LOTE-05

KG

Granville
G
R$$ 6,60

dezesseis
seis rreais
m e
mil
e sesssenta R$ 16.500,00
quinnhentos
centaavos
reeais

KG

Granville
G
R$$ 6,60

dezesseis
seis rreais
m e
mil
e sesssenta R$ 16.500,00
quinnhentos
centaavos
reeais

R$ 66.000,00

sessenta e seis
s mil reais

2. DA VIG
GÊNCIA:
2.1. A Ataa de Regisstro de Preços vigerá até 31 de dezembro de 2020, a contar daa data de sua
s
assinatura, podendo seer prorrogadda.
BRIGAÇÕ
ÕES:
3. DAS OB
3.1. O Órggão Gerenciaador obrigaa-se a:
a) efetuar o pagamento à Forneceedora Registtrada, de accordo com o prazo estabbelecido neesta ATA;
b) comunnicar formaal e imeddiatamente à Forneceedora Regiistrada quaalquer anorrmalidade no
fornecimennto, podenddo recusá-loos caso nãoo estejam de
d acordo com
c
as exiigências esttabelecidas no
edital de Pregão
P
Pressencial nº 016/2020 e seus
s
anexos;
c) prestar, através de seu
s represenntante, as innformações necessáriass, bem com
mo atestar ass Notas Fisccais
oriundas das obrigaçõões contraídaas;
n Ata, no iinstrumento
o convocatóório
d) asseguraar-se do fieel cumprimeento das conndições estaabelecidas na
e seus anexxos;
e) asseguraar-se de quue os preçoss contratadoos são os mais
m vantajoosos para o Órgão Gerenciador, por
p
meio de esstudo compaarativo dos preços pratiicados pelo mercado;
f) renegociiar os valorees contrataddos, cujos prreços sejam
m consideraddos desvantajosos;
g) fiscalizaar o cumprim
mento das obrigações
o
a
assumidas
pela
p Forneceedora Regisstrada;
h) aplicar as
a penalidaddes por desccumprimentto das obrig
gações assum
midas.
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i) Preenchher as requisições com
m as quantiddades forneecidas, por assinatura nno referido
o documentoo e
entregar a via própria ao forneceddor.
e
p
pelo
Órgão
o Gerenciaador não eexcluirá ou
u reduziráá a
3.1.1. A fisccalização exercida
respponsabilidaade da Foornecedora Registradaa pela coompleta e perfeita execução do
fornnecimento.
3.2. A Fornnecedora Reegistrada obbriga-se a:
a) fornecer nos prazos constantes da propossta, contadoo desde o recebimen
nto da Orddem
Fornecimentto, nas quaantidades solicitadas e de acordoo com os preços adu
uzidos em sua
s
deF
prooposta e no local
l
indicaado pela Adm
ministração
o;
b) atender prrontamente quaisquer exigências do serviidor indicaado pela Administraç
A
ção,
inerrentes ao obbjeto da conntratação;
c) manter,
m
durrante toda a vigência da Ata de Registro de
d Preços, aas mesmas condições da
habbilitação.
e) o fornecim
mento deveerá atenderr rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especcificações das
d
resppectivas proopostas.
f) arcar
a
com todos os custos
c
que incidam direta
d
ou inndiretamentte sobre o fornecimennto
ofertados na licitação;
m
firm
me sua propoosta durantee o prazo de validade daa mesma;
g) manter
h) entregar
e
o objeto
o
em coonformidade com o quee foi licitado;
i) fornecer
fo
denntro do prazzo estabeleccido pelo Órrgão Gerencciador, conttado desde o recebimento
da Ordem
O
deFoornecimento, nas quanntidades prop
postas e no local indicaado;
j) corrigir
c
eveentuais falhhas no cum
mprimento de
d suas obrrigações no prazo estaabelecido pelo
p
representante do
d Órgão Gerenciador;
G
;
k) abster-se
a
dee transferir direitos
d
ou obrigações
o
decorrentess da Ata de Registro dee Preços sem
ma
exppressa concoordância do Órgão Gerrenciador;
l) responder
r
p eventuaais danos causados
por
c
ao
o Órgão Geerenciador ou a terceiiros durantee a
vigência desta Ata por seuus agentes ou
o prepostoss;
RNECIME
ENTO:
4. DO FOR
4.1. O fornnecimento do
d item regiistrados em Ata será so
olicitado meediante o ennvio da resp
pectiva Orddem
deFornecim
mento.
4.2. Cada Ordem de Fornecimeento conteráá sucintameente a quanntidade, desscrição do fornecimennto,
valor, assinnatura do reequisitante e data de exxpedição.
4.3. A Orddem deFornnecimento poderá
p
ser enviada
e
via fax à Fornnecedora Reegistrada ou
u por qualquuer
outro meioo hábil.
4.4. Poderãão ser emitiidas mais dee uma Ordem
m de Forneecimento sem
manalmentee.
4.5. A Forrnecedora Registrada
R
f
ficará
obriggada a atender todas as
a solicitaçõões efetuadas através das
d
Ordens deF
Fornecimennto emitidass durante a vigência daa Ata, mesm
mo se a enttrega delas decorrente for
prevista paara data postterior ao seuu vencimennto.
5. DA ENT
TREGA E ATESTO DOS
D
ITEN
NS RECEBIIDOS:
5.1. A Fisccalização seerá por meiio de serviddor designad
do pela Seccretaria Munnicipal de Educação,
E
q
que
fiscalizará a entrega do material, quantidadde, qualidade e atestaará as notass fiscais corrrespondenttes,
d
to nas especcificações;
conforme detalhament
5.2. Se a Fornecedoora Registrrada recusar-se injusstificadamennte a entreegar os iteens no praazo
estabeleciddo de até 05
0 (cinco) dias
d
corridoos, será con
nvocada ouutra licitantee, observad
da a ordem de
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classificaçãão, sujeitanndo-se à dessistente as penalidades
p
previstas nesta
n
Ata, ssem prejuízo
o da aplicaçção
de outras sanções
s
cabííveis.
5.3. A entrrega dos itenns deverá seer realizadaa nos locais descritos nas Ordens dde fornecim
mentos, emittida
pela Secrettaria solicitaante.
5.4. A enntrega deverrá ser feitaa rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especiificações daas respectivvas
propostas, e nas mesm
mas condiçõões.
5.5. Poderrá a Administração connsiderar ineexecução to
otal ou parccial do conntrato, para imposição da
penalidadee pertinente,, o atraso suuperior a 05 (cinco) diaa do indicaddo para entreega do objetto.
5.6. Após o atesto daas Notas Fiscais por servidor
s
deesignado peelo municíppio de PAR
RIPIRANGA
A a
d Ordem dee Fornecim
mento, dadoss da conta bbancária parra depósito do
mesma devverá constarr número da
pagamentoo, bem com
mo prova dee regularidaade junto as
a Fazendass Federal, E
Estadual e Municipal, ao
FGTS, CN
NDT e a Ceertidão conj
njuntamente expedida pela
p
Secretaria da Recceita Federaal do Brasiil –
RFB e pelaa Procuradooria – Geral da Fazendaa Nacional – PGFN
6. DO PAG
GAMENTO
O:
6.1. O pagamento à Fornecedora
F
a Registradaa será efetuaado em até 30 (dias) a partir da en
ntrada da Nota
N
Fiscal, devvidamente attestada por quem de diireito.
6.2. O paggamento ficaa condicionnado à compprovação dee que a Forrnecedora R
Registrada encontra-se
e
em
regular situuação fiscall para com as
a fazendas estadual e federal.
f
6.3. Nenhuum pagamennto será feitto sem que a Forneced
dora Registrada tenha reecolhido o valor
v
de muulta
eventualmeente aplicadda.
6.4. Havenndo erro na nota
n fiscal, ou outra cirrcunstância que desaprrove a liquiddação, a meesma ficará
pendente e o pagameento sustaddo, até que a Forneceedora Regisstrada tomee as medid
das saneadooras
necessáriass.
6.5. O paggamento podderá ser efeetuado meddiante depóssito bancáriio na conta corrente da Fornecedora
Registradaa, indicada na propostaa de preçoss, devendo para isto ficar
f
explicitado o nom
me do Bannco,
Agência, loocalidade e número da conta correente em quee deverá ser efetuado o crédito.
6.6. O atraaso no pagaamento pelaa administraação no praazo estipulaado no subiitem 14.1. por
p motivo de
força maioor, não garaantem a conntratada o diireito de suspensão im
mediato do fo
fornecimento, as quais,, só
poderão faazer este meediante com
municação por
p escrito e após 90 (nnoventa) diaas consecuttivos de atraaso
da fatura mais
m antiga.
6.7. O não cumprimennto pela conntratada doss termos preevistos no suubitem anteerior sujeitarrá a contrataada
n item 10.
as sanções previstas no
TAÇÃO ORÇAMEN
O
NTÁRIA:
7. DA DOT
7.1. As despesas decoorrentes do fornecimennto dos iten
ns pela Secrretaria Munnicipal de Educação
E
serrão
d Município de Paripirranga/Bahiaa.
cobertas peela Lei Orçaamentária do
7.2. Caso esta Ata venha exttrapolar o exercício orçamentário vigente,, as despesas com este
e
fornecimennto serão cobertas
c
peelo Orçameento Geral do Municcípio de coompetência do exercíício
orçamentárrio vigente na data da realização
r
d despesa.
da
8. DO REA
AJUSTE E DAS ALT
TERAÇÕE
ES:
8.1. Os prreços ofertaados serão fixos e irreeajustáveis. No entantto, os valorres constantes da Ata de
Registro de
d Preços poderão
p
seer repactuaddos, desde que compprovado o desequilíbrrio econôm
mico
financeiro,, devidamennte fundameentado pela autoridade superior.
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8.2. Esta Ata
A de Registro de Preçços poderá ser alteradaa, obedecidaas às dispossições contiidas no art. 65
da Lei nº 8.666/93.
8
8.3. Os preeços registraados poderãão ser revisttos em deco
orrência de eventual
e
reddução daqueeles praticaddos
no mercaddo, ou de fato
f
que elleve o custto dos bens registradoos, cabendoo ao Órgão
o Gerenciaddor
promover as
a necessáriias negociaçções junto à Fornecedo
ora Registraada.
8.4. Quanddo o preço inicialmente
i
e registradoo, por motiv
vo superveniiente, tornarr-se superio
or ao praticaado
no mercadoo, o Órgão Gerenciadoor deverá:
a) convocar
c
a Fornecedoora Registraada visando
o à negociaação para rredução de preços e sua
s
connsequente addequação aoo praticado no mercado
o;
b) frustrada
f
a negociação,
n
, a Forneceddora Registrrada será libberada do coompromisso
o assumido;;
c) convocar
c
as demais forrnecedoras visando
v
iguaal oportuniddade de neggociação.
8.5. Quanddo o preço de
d mercado tornar-se superior
s
aoss preços reggistrados e a Fornecedo
ora Registraada,
mediante requerimennto devidam
mente compprovado, não
n
puder cumprir o compromiisso, o Órggão
Gerenciadoor poderá:
a) liberar
l
a Foornecedora Registrada do compro
omisso assuumido, sem aplicação de
d penalidaade,
connfirmando a veracidadde dos mottivos e com
mprovantes apresentaddos, e se a comunicaçção
ocoorrer antes do
d pedido doo fornecimeento;
b) convocar
c
ass demais forrnecedoras visando
v
igu
ual oportuniddade de neggociação.
8.6. Não havendo
h
êxiito nas negoociações, o Órgão Gerrenciador deverá
d
proceeder à revo
ogação da Ata,
A
adotando as
a medidas cabíveis
c
parra a obtençãão da contraatação mais vantajosa.
9. DAS PE
ENALIDAD
DES:
9.1. A licittante que ennsejar o retaardamento da
d execução
o do certamee, não manttiver a proposta, falharr ou
fraudar na execução da Ata de Registro
R
dee Preços/con
ntrato e deiixar de assiina-los após convocaçção,
ntido o direeito
comportar--se de moddo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometter fraude ffiscal, garan
prévio de citação
c
e dee ampla deffesa, ficará impedida de
d licitar e contratar
c
coom a Admin
nistração, pelo
p
prazo de atté 02 (dois) anos, enquuanto, perduurarem os motivos
m
deterrminantes dda punição ou
o até que seja
s
promovidaa a reabilitaçção perante a própria auutoridade que
q aplicou a penalidadde.
9.2. Quanndo a Adjuudicatária não
n
apresenntar situaçãão regular no ato daa entrega da
d Ordem de
Fornecimeento ou da assinatura
a
daa Ata de Reegistro de Preços, será convocada outra licitan
nte, observaada
a ordem dee classificaçção, para celebrar com a Administrração, e asssim sucessivvamente.
9.3. Se a Adjudicatárria recusar--se, injustifficadamentee, a assinar a Ata de Registro dee Preços ouu a
receber a Ordem
O
deFoornecimentoo, será apliccada multa de 10% (deez por cento) do valorr global de sua
s
proposta em
m favor do Município, sem prejuízzo da aplicaação de outrras sanções cabíveis.
9.4. A Adjjudicatária ficará
f
sujeitta, ainda, àss seguintes penalidadess pela inexeecução totall ou parciall da
Ata de Reggistro de Preeços:
I - advertênncia;
II- multa administrati
a
iva de 1% (um
(
por cennto) ao dia,, por dia úttil que exceeder os prazzos de entreega
e/ou atendiimento às solicitações da fiscalizaação da PMP
P indicadass no presentte Edital, so
obre o valor do
saldo não atendido,
a
reespeitados os
o limites daa lei civil;
III – multaa administraativa de até 20% (vintee por cento)) sobre o vaalor global ccontratado/rregistrado, nas
n
demais hippóteses de innadimplemeento ou infrração de quaalquer naturreza, seja coontratual ou
u legal;
9.5. As multas moratórias
m
e adminisstrativas poderão ser aplicadaas cumulattivamente ou
individualm
mente, não impedindoo que a PM
MP rescinda unilaterallmente o ccontrato/ata de registroo e
aplique as demais sanções cabíveeis.
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9.6. As multas addministrativaas e moratórias apllicadas serrão desconntadas doss pagamenntos
ministração,, ou, ainda, quando for o caso, coobrada judiicialmente, em
eventualmeente devidoos pela Adm
consonância com os parágrafos
p
2 e 3º do arttigo 86 da Lei
2º
L Federal 8.666/93.
d
da PMPde
P
facce ao descuumprimento do pactuaado,
9.7. A apllicação de multas nãoo elidirá o direito
rescindir, de
d pleno dirreito, o Conntrato/Ata de
d Registro que vier a ser
s celebraddo, independente de açção,
notificaçãoo ou interpeelação judicial ou exttrajudicial, sem prejuízzo das dem
mais cominaações legais e
contratuaiss cabíveis, assegurados
a
s o contradittório e a am
mpla defesa.
9.8. As pennalidades seerão registraadas no Caddastro Muniicipal de Foornecedores e o processso transcorrrerá
de acordo com rito próprio
p
reguulamentado no âmbito municipal,, garantido sempre o contraditório
c
oe
ampla defeesa.
10. DO CA
ANCELAM
MENTO DO
O REGIST
TRO:
10.1. A Foornecedora Registrada
R
t seu regiistro cancellado quandoo:
terá
a) descumprir
d
as condiçõees da Ata dee Registro de
d Preços;
b) não entreggar os itens objeto da Ordem de
d Fornecim
mento deviidamente expedida,
e
s
sem
justtificativa acceitável;
c) não
n aceitar reduzir
r
o prreço registraado, na hipó
ótese deste se tornar suuperior àqueeles praticaddos
no mercado;
m
e
d) tiver
t
presenntes razões de
d interesse público.
10.2. O caancelamentoo do registtro, nas hippóteses previstas, asseegurados o contraditórrio e a am
mpla
defesa, será formalizaado por desppacho da auutoridade competente doo Órgão Geerenciador.
R
p
poderá
soliccitar o canccelamento do
d seu preçoo registrado na ocorrênncia
10.3. A Foornecedora Registrada
de fato suupervenientee, devidameente comprrovado, quee venha com
mprometer a perfeita execução dos
d
compromisssos assumiidos, decorrrente de caso fortuito ou
u de força maior.
m
11. DA PU
UBLICAÇÃ
ÃO:
11.1. Incum
mbirá ao Órgão
Ó
Gerennciador provvidenciar a publicação desta Ata, por extrato
o, na imprennsa
oficial, denntro do prazzo de até 20 (vinte) diass da data daa sua assinattura.
12. DAS DISPOSIÇÕ
D
ÕES GERA
AIS:
12.1. Indeppendente dee sua transcrrição, o edital, a propo
osta de preçoos e os docuumentos daa proposta e da
habilitaçãoo apresentaddos pela Forrnecedora Registrada
R
farão
fa
parte desta
d
Ata dee Registro de
d Preços.
13. DO FO
ORO:
13.1 Fica eleito
e
o foroo da Comarrca do Órgãão Gerenciaador para diirimir qualqquer dúvidaa oriunda deesta
Ata de Reggistro de Preeços, com renúncia de qualquer ou
utro foro, poor mais privvilegiado qu
ue seja.
E para firm
meza e com
mo prova de
d assim haaverem, enttre si, ajusttado, foi laavrada a prresente Ata de
Registro de
d Preços quue, lida e acchada confoorme, é asssinada, em 2 (duas) viaas, de iguall teor e form
ma,
pelas signnatárias desste instrum
mento, tendoo sido arq
quivada um
ma via na Sede Adm
ministrativa do
Município de Paripiraanga.
P
Paripiranga
a-BA, 02 de junhode 20020
_
__________
____________________
________________________
JUSTINO
O DAS VIR
RGENS NE
ETO
PREF
FEITO MU
UNICIPAL
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_
__________
____________________
__________________________
SECRETARIIA MUNIC
CIPAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO, CULTURA ESPO
ORTE E LA
AZER
Secreetária -Reggiane Santo
os Guerra Miranda
M
Órrgão Gerencciador

________________________________
____________________
_____
GAMA LOGISTICA
A DE ALIM
MENTOS EIRELI-EP
E
PP
Eveeraldo Silvaa Gama
Reepresentantee legal
EMPRESA
A DETENTO
ORA DA ATA
A

______________________
__________
_________________________
JU
USSARA OLIVEIRA
O
A DE SANT
TANA
GE
ESTORA DA
A ATA

UNHAS:
TESTEMU
Nome:_____________
______________________ Nome:__
__________
____________________
______
CPF:________________________________

CPF: ___
______________________________
__
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ATA DE
D REGIST
TRO DE PREÇOS Nºº 023/2020
PROC
CESSO ADMINISTRA
ATIVO Nºº 070/2020
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L Nº 016/20020-SRP
Ao segunddo dia do mês de juunho do anno de doiss mil e vinnte02/06/20020, oMUN
NICÍPIO DE
D
PARIPIRA
ANGA, ES
STADO DA
A BAHIA, através da Prefeitura Municipal,
M
ppessoa juríd
dica de direeito
público, innscrita no CNPJ sob o nº 14.2215.826/000
01-82 com sede na P
Praça Mun
nicipal, 3155 –
Paripirangaa, Centro - CEP nº 488.430-000, por seu Prefeito
P
Muunicipal o Sr. Justino
o das Virgeens
Neto, brassileiro, casado, portaddor da céddula de ideentidade RG
G nº 547.7725 SSP/SE
E, inscrita no
CNPF/MF sob o nº 361.117.675
3
5-34, resideente e dom
miciliado no Largo 02 de Julho, nº
n 200, Baiirro
RETARIA MUNICIP
PAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO,
Centro, Paaripiranga, Estado daa Bahia, e a SECR
CULTURA
A ESPORTE E LAZ
ZER, pessooa jurídica de direito público,
p
insscrita no CNPJ
C
sob o nº
30.056.4499/0001-32, com
c
sede naPraça
n
Rui Barbosa, s/n,
s Centro - Paripirangga, por sua Gestora a Sra.
S
Regiane Santos
S
Gueerra Miran
nda, CPF nº
n 969.220..955-53, RG
G nº 12521127 SSP SE
E, residentee e
domiciliadda à Rua Siqueira Cam
mpos, s/n, Centro,
C
Pariipiranga-BA
A, denominaado Órgão Gerenciadoor,e
de outro lado a emprresa ALCIR MENDE
ES MURIT
TIBA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob nº
R Dr. Joaqquim Laran
njeiras, nº 2226, Bairro JJardim Cruzzeiro, Feiraa de
11.823.1933/0001-05, sediada à Rua
Santana-BA
A, CEP nº 44.024-3122,neste ato, representad
da pelo Sr.Wilker Fabbian Magalh
hães Muritiiba,
inscrito noo Cadastro de
d Pessoas Físicas nº 787.089.585
7
5-72 e Regiistro Geral nº 8591667
767 SSP/BA
A,e,
daqui por diante, deenominada simplesmente Forneccedora Registrada, ressolvem, na forma daL
Lei
s
mente, às noormas da Leei Federal nº
n 8.666, de 21
Federal nº 10.520, de 17 de julhoo de 2002, subsidiariam
de junho de
d 1993 e suas
s
alteraçõões posterioores, bem como
c
pela Lei
L Compleementar nº 123, de 14 de
dezembro de
d 2006, quue institui o Estatuto Nacional da Microempre
M
esa e da Em
mpresa de Peequeno Portte e
sua alteraçção Lei 147//2014, Decrreto Municiipal de nº 09/2017
0
quee regulamennta o Sistem
ma de Regisstro
de Preço no
n Município de Paripirranga e dem
mais normass sobre licitaação em viggor, firmar a presente Ata
A
de Registroo de Preços, cuja minutta foi exam
minada pela Procuradori
P
ia Municipaal, que emitiiu seu pareccer,
conforme determina
d
o Parágrafo Único do Art.
A 38 da Lei
L nº 8.6666, de 21 de junho de 1993, mediaante
as seguintees condições.
1. DO OBJJETO:
1.1. A preesente Ata tem por obbjeto oRegiistro de Prreço, paraaquisição dee gêneros allimentícios de
forma parccelada para atender às necessidadees do Progrrama de alim
mentação Escolar e Creeches da Reede
Municipal de Ensinno do Munnicípio de Paripirang
ga,mediantee Sistema de Registrro de Mennor
Preço,confforme condiições, quanntidades, exigências e estimativas, estabeleciidas no Edital do Preggão
Presenciall nº 016/20220, conform
me abaixo:
LOTE 04 – DERIVADO
D
DO LEITE
IT
TEM

DESC
CRIÇÃO

QNT

UN
NID

MAR
RCA

VA
ALOR
UN
NIT

VA
ALOR TOTA
AL

01

IOGU
URTE INTEG
GRAL COM POLPA
P
DE FRUTAS – Embalagem
m entre
110gg 120g em garrafinhas plásticas,
tipo chupetinha, sabor moranngo. A
embaalagem
conter
deverá
de
os
dados
exterrnamente

4
45.000

UN
ND

BIZ
ZZ

R$$ 0,74

R$
R 33.300,00
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identtificação e procedência, número
n
de lootes, data de fabricação,
f
vaalidade,
quanttidade do prroduto, inform
mações
nutriccionais, registtro no Ministtério da
Agriccultura (SIE,, IMA OU SIM).
Prazoo de validadee de no míniimo 45
dias, a data da entrrega do produtto.
V
VALOR
TOTAL DO LOT
TE-04

R$33.300,,00

VA
ALOR POR EXTENSO:
E
(T
TRINTA E TRÊS
T
MIL E TREZENTO
OS REAIS)

2. DA VIG
GÊNCIA:
2.1. A Ataa de Regisstro de Preços vigerá até 31 de dezembro de 2020, a contar daa data de sua
s
assinatura, podendo seer prorrogadda.
BRIGAÇÕ
ÕES:
3. DAS OB
3.1. O Órggão Gerenciaador obrigaa-se a:
a) efetuar o pagamento à Forneceedora Registrada, de accordo com o prazo estabbelecido neesta ATA;
b) comunnicar formaal e imeddiatamente à Forneceedora Regiistrada quaalquer anorrmalidade no
fornecimennto, podenddo recusá-loos caso nãoo estejam de
d acordo com
c
as exiigências esttabelecidas no
edital de Pregão
P
Pressencial Nº 016/2020
0
e seus
s
anexoss;
c) prestar, através de seu
s represenntante, as innformações necessáriass, bem com
mo atestar ass Notas Fisccais
oriundas das obrigaçõões contraídaas;
n Ata, no iinstrumento
o convocatóório
d) asseguraar-se do fieel cumprimeento das conndições estaabelecidas na
e seus anexxos;
e) asseguraar-se de quue os preçoss contratadoos são os mais
m vantajoosos para o Órgão Gerenciador, por
p
meio de esstudo compaarativo dos preços pratiicados pelo mercado;
f) renegociiar os valorees contrataddos, cujos prreços sejam
m consideraddos desvantajosos;
g) fiscalizaar o cumprim
mento das obrigações
o
a
assumidas
pela
p Forneceedora Regisstrada;
h) aplicar as
a penalidaddes por desccumprimentto das obrig
gações assum
midas.
i) Preenchher as requisições com
m as quantiddades forneecidas, por assinatura nno referido
o documentoo e
entregar a via própria ao forneceddor.
e
p
pelo
Órgão
o Gerenciaador não eexcluirá ou
u reduziráá a
3.1.1. A fisccalização exercida
respponsabilidaade da Foornecedora Registradaa pela coompleta e perfeita execução do
fornnecimento.
3.2. A Fornnecedora Reegistrada obbriga-se a:
a) fornecer nos prazos constantes da propossta, contadoo desde o recebimen
nto da Orddem
Fornecimentto, nas quaantidades solicitadas e de acordoo com os preços adu
uzidos em sua
s
deF
prooposta e no local
l
indicaado pela Adm
ministração
o;
b) atender prrontamente quaisquer exigências do serviidor indicaado pela Administraç
A
ção,
inerrentes ao obbjeto da conntratação;
c) manter,
m
durrante toda a vigência da Ata de Registro de
d Preços, aas mesmas condições da
habbilitação.
e) o fornecim
mento deveerá atenderr rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especcificações das
d
resppectivas proopostas.
f) arcar
a
com todos os custos
c
que incidam direta
d
ou inndiretamentte sobre o fornecimennto
ofertados na licitação;
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g) manter
m
firm
me sua propoosta durantee o prazo de validade daa mesma;
h) entregar
e
o objeto
o
em coonformidade com o quee foi licitado;
i) fornecer
fo
denntro do prazzo estabeleccido pelo Órrgão Gerencciador, conttado desde o recebimento
da Ordem
O
deFoornecimento, nas quanntidades prop
postas e no local indicaado;
j) corrigir
c
eveentuais falhhas no cum
mprimento de
d suas obrrigações no prazo estaabelecido pelo
p
representante do
d Órgão Gerenciador;
G
;
k) abster-se
a
dee transferir direitos
d
ou obrigações
o
decorrentess da Ata de Registro dee Preços sem
ma
exppressa concoordância do Órgão Gerrenciador;
l) responder
r
p eventuaais danos causados
por
c
ao
o Órgão Geerenciador ou a terceiiros durantee a
vigência desta Ata por seuus agentes ou
o prepostoss;
RNECIME
ENTO:
4. DO FOR
4.1. O fornnecimento do
d item regiistrados em Ata será so
olicitado meediante o ennvio da resp
pectiva Orddem
deFornecim
mento.
4.2. Cada Ordem de Fornecimeento conteráá sucintameente a quanntidade, desscrição do fornecimennto,
valor, assinnatura do reequisitante e data de exxpedição.
4.3. A Orddem deFornnecimento poderá
p
ser enviada
e
via fax à Fornnecedora Reegistrada ou
u por qualquuer
outro meioo hábil.
4.4. Poderãão ser emitiidas mais dee uma Ordem
m de Forneecimento sem
manalmentee.
4.5. A Forrnecedora Registrada
R
f
ficará
obriggada a atender todas as
a solicitaçõões efetuadas através das
d
Ordens deF
Fornecimennto emitidass durante a vigência daa Ata, mesm
mo se a enttrega delas decorrente for
prevista paara data postterior ao seuu vencimennto.
5. DA ENT
TREGA E ATESTO DOS
D
ITEN
NS RECEBIIDOS:
5.1. A Fisccalização seerá por meiio de serviddor designad
do pela Seccretaria Munnicipal de Educação,
E
q
que
fiscalizará a entrega do material, quantidadde, qualidade e atestaará as notass fiscais corrrespondenttes,
d
to nas especcificações;
conforme detalhament
5.2. Se a Fornecedoora Registrrada recusar-se injusstificadamennte a entreegar os iteens no praazo
estabeleciddo de até 05
0 (cinco) dias
d
corridoos, será con
nvocada ouutra licitantee, observad
da a ordem de
classificaçãão, sujeitanndo-se à dessistente as penalidades
p
previstas nesta
n
Ata, ssem prejuízo
o da aplicaçção
de outras sanções
s
cabííveis.
5.3. A entrrega dos itenns deverá seer realizadaa nos locais descritos nas Ordens dde fornecim
mentos, emittida
pela Secrettaria solicitaante.
5.4. A enntrega deverrá ser feitaa rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especiificações daas respectivvas
propostas, e nas mesm
mas condiçõões.
otal ou parccial do conntrato, para imposição da
5.5. Poderrá a Administração connsiderar ineexecução to
penalidadee pertinente,, o atraso suuperior a 05 (cinco) diaa do indicaddo para entreega do objetto.
5.6. Após o atesto daas Notas Fiscais por servidor
s
deesignado peelo municíppio de PAR
RIPIRANGA
A a
mesma devverá constarr número da
d Ordem dee Fornecim
mento, dadoss da conta bbancária parra depósito do
pagamentoo, bem com
mo prova dee regularidaade junto as
a Fazendass Federal, E
Estadual e Municipal, ao
FGTS, CN
NDT e a Ceertidão conj
njuntamente expedida pela
p
Secretaria da Recceita Federaal do Brasiil –
RFB e pelaa Procuradooria – Geral da Fazendaa Nacional – PGFN
6. DO PAG
GAMENTO
O:
6.1. O pagamento à Fornecedora
F
a Registradaa será efetuaado em até 30 (dias) a partir da en
ntrada da Nota
N
Fiscal, devvidamente attestada por quem de diireito.
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6.2. O paggamento ficaa condicionnado à compprovação dee que a Forrnecedora R
Registrada encontra-se
e
em
regular situuação fiscall para com as
a fazendas estadual e federal.
f
6.3. Nenhuum pagamennto será feitto sem que a Forneced
dora Registrada tenha reecolhido o valor
v
de muulta
eventualmeente aplicadda.
6.4. Havenndo erro na nota
n fiscal, ou outra cirrcunstância que desaprrove a liquiddação, a meesma ficará
pendente e o pagameento sustaddo, até que a Forneceedora Regisstrada tomee as medid
das saneadooras
necessáriass.
6.5. O paggamento podderá ser efeetuado meddiante depóssito bancáriio na conta corrente da Fornecedora
Registradaa, indicada na propostaa de preçoss, devendo para isto ficar
f
explicitado o nom
me do Bannco,
Agência, loocalidade e número da conta correente em quee deverá ser efetuado o crédito.
6.6. O atraaso no pagaamento pelaa administraação no praazo estipulaado no subiitem 14.1. por
p motivo de
força maioor, não garaantem a conntratada o diireito de suspensão im
mediato do fo
fornecimento, as quais,, só
poderão faazer este meediante com
municação por
p escrito e após 90 (nnoventa) diaas consecuttivos de atraaso
da fatura mais
m antiga.
6.7. O não cumprimennto pela conntratada doss termos preevistos no suubitem anteerior sujeitarrá a contrataada
n item 10.
as sanções previstas no
TAÇÃO ORÇAMEN
O
NTÁRIA:
7. DA DOT
7.1. As despesas decoorrentes do fornecimennto dos iten
ns pela Secrretaria Munnicipal de Educação
E
serrão
d Município de Paripirranga/Bahiaa.
cobertas peela Lei Orçaamentária do
7.2. Caso esta Ata venha exttrapolar o exercício orçamentário vigente,, as despesas com este
e
c
peelo Orçameento Geral do Municcípio de coompetência do exercíício
fornecimennto serão cobertas
orçamentárrio vigente na data da realização
r
d despesa.
da
8. DO REA
AJUSTE E DAS ALT
TERAÇÕE
ES:
8.1. Os prreços ofertaados serão fixos e irreeajustáveis. No entantto, os valorres constantes da Ata de
Registro de
d Preços poderão
p
seer repactuaddos, desde que compprovado o desequilíbrrio econôm
mico
financeiro,, devidamennte fundameentado pela autoridade superior.
8.2. Esta Ata
A de Registro de Preçços poderá ser alteradaa, obedecidaas às dispossições contiidas no art. 65
da Lei nº 8.666/93.
8
8.3. Os preeços registraados poderãão ser revisttos em deco
orrência de eventual
e
reddução daqueeles praticaddos
no mercaddo, ou de fato
f
que elleve o custto dos bens registradoos, cabendoo ao Órgão
o Gerenciaddor
promover as
a necessáriias negociaçções junto à Fornecedo
ora Registraada.
8.4. Quanddo o preço inicialmente
i
e registradoo, por motiv
vo superveniiente, tornarr-se superio
or ao praticaado
no mercadoo, o Órgão Gerenciadoor deverá:
a) convocar
c
a Fornecedoora Registraada visando
o à negociaação para rredução de preços e sua
s
connsequente addequação aoo praticado no mercado
o;
b) frustrada
f
a negociação,
n
, a Forneceddora Registrrada será libberada do coompromisso
o assumido;;
c) convocar
c
as demais forrnecedoras visando
v
iguaal oportuniddade de neggociação.
8.5. Quanddo o preço de
d mercado tornar-se superior
s
aoss preços reggistrados e a Fornecedo
ora Registraada,
mediante requerimennto devidam
mente compprovado, não
n
puder cumprir o compromiisso, o Órggão
Gerenciadoor poderá:
a) liberar
l
a Foornecedora Registrada do compro
omisso assuumido, sem aplicação de
d penalidaade,
connfirmando a veracidadde dos mottivos e com
mprovantes apresentaddos, e se a comunicaçção
ocoorrer antes do
d pedido doo fornecimeento;
b) convocar
c
ass demais forrnecedoras visando
v
igu
ual oportuniddade de neggociação.
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8.6. Não havendo
h
êxiito nas negoociações, o Órgão Gerrenciador deverá
d
proceeder à revo
ogação da Ata,
A
adotando as
a medidas cabíveis
c
parra a obtençãão da contraatação mais vantajosa.
9. DAS PE
ENALIDAD
DES:
9.1. A licittante que ennsejar o retaardamento da
d execução
o do certamee, não manttiver a proposta, falharr ou
fraudar na execução da Ata de Registro
R
dee Preços/con
ntrato e deiixar de assiina-los após convocaçção,
comportar--se de moddo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometter fraude ffiscal, garan
ntido o direeito
prévio de citação
c
e dee ampla deffesa, ficará impedida de
d licitar e contratar
c
coom a Admin
nistração, pelo
p
prazo de atté 02 (dois) anos, enquuanto, perduurarem os motivos
m
deterrminantes dda punição ou
o até que seja
s
promovidaa a reabilitaçção perante a própria auutoridade que
q aplicou a penalidadde.
9.2. Quanndo a Adjuudicatária não
n
apresenntar situaçãão regular no ato daa entrega da
d Ordem de
Fornecimeento ou da assinatura
a
daa Ata de Reegistro de Preços, será convocada outra licitan
nte, observaada
a ordem dee classificaçção, para celebrar com a Administrração, e asssim sucessivvamente.
9.3. Se a Adjudicatárria recusar--se, injustifficadamentee, a assinar a Ata de Registro dee Preços ouu a
O
deFoornecimentoo, será apliccada multa de 10% (deez por cento) do valorr global de sua
s
receber a Ordem
proposta em
m favor do Município, sem prejuízzo da aplicaação de outrras sanções cabíveis.
9.4. A Adjjudicatária ficará
f
sujeitta, ainda, àss seguintes penalidadess pela inexeecução totall ou parciall da
Ata de Reggistro de Preeços:
I - advertênncia;
II- multa administrati
a
iva de 1% (um
(
por cennto) ao dia,, por dia úttil que exceeder os prazzos de entreega
e/ou atendiimento às solicitações da fiscalizaação da PMP
P indicadass no presentte Edital, so
obre o valor do
saldo não atendido,
a
reespeitados os
o limites daa lei civil;
III – multaa administraativa de até 20% (vintee por cento)) sobre o vaalor global ccontratado/rregistrado, nas
n
demais hippóteses de innadimplemeento ou infrração de quaalquer naturreza, seja coontratual ou
u legal;
9.5. As multas moratórias
m
e adminisstrativas poderão ser aplicadaas cumulattivamente ou
mente, não impedindoo que a PM
MP rescinda unilaterallmente o ccontrato/ata de registroo e
individualm
aplique as demais sanções cabíveeis.
9.6. As multas addministrativaas e moratórias apllicadas serrão desconntadas doss pagamenntos
eventualmeente devidoos pela Adm
ministração,, ou, ainda, quando for o caso, coobrada judiicialmente, em
consonância com os parágrafos
p
2 e 3º do arttigo 86 da Lei
2º
L Federal 8.666/93.
d
da PMPde
P
facce ao descuumprimento do pactuaado,
9.7. A apllicação de multas nãoo elidirá o direito
rescindir, de
d pleno dirreito, o Conntrato/Ata de
d Registro que vier a ser
s celebraddo, independente de açção,
notificaçãoo ou interpeelação judicial ou exttrajudicial, sem prejuízzo das dem
mais cominaações legais e
contratuaiss cabíveis, assegurados
a
s o contradittório e a am
mpla defesa.
9.8. As pennalidades seerão registraadas no Caddastro Muniicipal de Foornecedores e o processso transcorrrerá
de acordo com rito próprio
p
reguulamentado no âmbito municipal,, garantido sempre o contraditório
c
oe
ampla defeesa.
10. DO CA
ANCELAM
MENTO DO
O REGIST
TRO:
10.1. A Foornecedora Registrada
R
t seu regiistro cancellado quandoo:
terá
a) descumprir
d
as condiçõees da Ata dee Registro de
d Preços;
b) não entreggar os itens objeto da Ordem de
d Fornecim
mento deviidamente expedida,
e
s
sem
justtificativa acceitável;
c) não
n aceitar reduzir
r
o prreço registraado, na hipó
ótese deste se tornar suuperior àqueeles praticaddos
no mercado;
m
e
d) tiver
t
presenntes razões de
d interesse público.
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10.2. O caancelamentoo do registtro, nas hippóteses previstas, asseegurados o contraditórrio e a am
mpla
defesa, será formalizaado por desppacho da auutoridade competente doo Órgão Geerenciador.
R
p
poderá
soliccitar o canccelamento do
d seu preçoo registrado na ocorrênncia
10.3. A Foornecedora Registrada
de fato suupervenientee, devidameente comprrovado, quee venha com
mprometer a perfeita execução dos
d
compromisssos assumiidos, decorrrente de caso fortuito ou
u de força maior.
m
11. DA PU
UBLICAÇÃ
ÃO:
11.1. Incum
mbirá ao Órgão
Ó
Gerennciador provvidenciar a publicação desta Ata, por extrato
o, na imprennsa
oficial, denntro do prazzo de até 20 (vinte) diass da data daa sua assinattura.
12. DAS DISPOSIÇÕ
D
ÕES GERA
AIS:
12.1. Indeppendente dee sua transcrrição, o edital, a propo
osta de preçoos e os docuumentos daa proposta e da
habilitaçãoo apresentaddos pela Forrnecedora Registrada
R
farão
fa
parte desta
d
Ata dee Registro de
d Preços.
13. DO FO
ORO:
13.1 Fica eleito
e
o foroo da Comarrca do Órgãão Gerenciaador para diirimir qualqquer dúvidaa oriunda deesta
Ata de Reggistro de Preeços, com renúncia de qualquer ou
utro foro, poor mais privvilegiado qu
ue seja.
E para firm
meza e com
mo prova de
d assim haaverem, enttre si, ajusttado, foi laavrada a prresente Ata de
Registro de
d Preços quue, lida e acchada confoorme, é asssinada, em 2 (duas) viaas, de iguall teor e form
ma,
pelas signnatárias desste instrum
mento, tendoo sido arq
quivada um
ma via na Sede Adm
ministrativa do
Município de Paripiraanga.
P
Paripiranga
a-BA, 02 de junhode 20020
_
__________
____________________
________________________
JUSTINO
O DAS VIR
RGENS NE
ETO
PREF
FEITO MU
UNICIPAL
_______________________________
__________________________
CIPAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO, CULTURA ESPO
ORTE E LA
AZER
SECRETARIIA MUNIC
Secreetária -Reggiane Santo
os Guerra Miranda
M
Órrgão Gerencciador
________________________________
____________________
_____
ALCIIR MENDE
ES MURIT
TIBA JUNIIOR-ME
Wilker Fabbian Magalh
hães Muritiiba
Reepresentantee legal
EMPRESA
A DETENTO
ORA DA ATA
A
______________________
__________
_________________________
JU
USSARA OLIVEIRA
O
A DE SANT
TANA
GE
ESTORA DA
A ATA
UNHAS:
TESTEMU
Nome:_____________
______________________ Nome:__
__________
____________________
______
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CPF:________________________________

CPF: ___
______________________________
__
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ATA DE
D REGIST
TRO DE PREÇOS Nºº 024/2020
PROC
CESSO ADMINISTRA
ATIVO Nºº 070/2020
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L Nº 016/20020-SRP
Ao segunddo dia do mês de juunho do anno de doiss mil e vinnte02/06/20020, oMUN
NICÍPIO DE
D
PARIPIRA
ANGA, ES
STADO DA
A BAHIA, através da Prefeitura Municipal,
M
ppessoa juríd
dica de direeito
público, innscrita no CNPJ sob o nº 14.2215.826/000
01-82 com sede na P
Praça Mun
nicipal, 3155 –
Paripirangaa, Centro - CEP nº 488.430-000, por seu Prefeito
P
Muunicipal o Sr. Justino
o das Virgeens
Neto, brassileiro, casado, portaddor da céddula de ideentidade RG
G nº 547.7725 SSP/SE
E, inscrita no
CNPF/MF sob o nº 361.117.675
3
5-34, resideente e dom
miciliado no Largo 02 de Julho, nº
n 200, Baiirro
RETARIA MUNICIP
PAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO,
Centro, Paaripiranga, Estado daa Bahia, e a SECR
CULTURA
A ESPORTE E LAZ
ZER, pessooa jurídica de direito público,
p
insscrita no CNPJ
C
sob o nº
30.056.4499/0001-32, com
c
sede naPraça
n
Rui Barbosa, s/n,
s Centro - Paripirangga, por sua Gestora a Sra.
S
Regiane Santos
S
Gueerra Miran
nda, CPF nº
n 969.220..955-53, RG
G nº 12521127 SSP SE
E, residentee e
domiciliadda à Rua Siqueira Cam
mpos, s/n, Centro,
C
Pariipiranga-BA
A, denominaado Órgão Gerenciadoor,e
de outro lado a emprresa EDEIL
LSON VIE
EIRA SAN
NTOS – ME,inscrita
M
nno Cadastro
o Nacional de
n 3795, Sallão,
Pessoas Juurídicas sob o nº 28.8449.320/00011-30, localizzada na Ruaa Paulo Diaas Matos, nº
Bairro Cenntro, Paripirranga/Bahiaa, CEP 48.4430-000, neeste ato, reppresentada ppelo Sr. Ed
deilson Vieeira
Santos, poortador(a) do Registroo Geral nºº 13690112
237 SSP BA,
B
inscritoo(a) no CP
PF/MF sob nº
019.356.2555-35, residdente e dom
miciliado naa Rua Paulo
o Dias Matoos, nº 3795,, casa, Parip
piranga/Bahhia,
CEP 48.4330-000,e daqui por diannte, denom
minada simpllesmente Foornecedora Registrada, resolvem, na
forma daLei Federal nº
n 10.520, de
d 17 de jullho de 2002
2, subsidiariamente, às normas da Lei Federall nº
2 de junho de 1993 e suas alteraçções posteriores, bem como
c
pela L
Lei Complem
mentar nº 123,
8.666, de 21
de 14 de dezembro de
d 2006, que
q institui o Estatuto Nacional da
d Microem
mpresa e da Empresa de
P
e sua alteração Lei
L 147/2014, Decreto
o Municipaal de nº 09//2017 que regulamenta
r
a o
Pequeno Porte
Sistema dee Registro de
d Preço noo Municípioo de Paripiraanga e dem
mais normas sobre licitaação em viggor,
firmar a prresente Ata de Registroo de Preçoss, cuja minu
uta foi exam
minada pelaa Procuradoria Municippal,
que emitiuu seu pareceer, conform
me determinaa o Parágraafo Único do
d Art. 38 dda Lei nº 8..666, de 21 de
junho de 1993, mediannte as seguiintes condiçções.
1. DO OBJJETO:
1.1. A preesente Ata tem por obbjeto oRegiistro de Prreço, paraaquisição dee gêneros allimentícios de
forma parccelada para atender às necessidadees do Progrrama de alim
mentação Escolar e Creeches da Reede
Municipal de Ensinno do Munnicípio de Paripirang
ga,mediantee Sistema de Registrro de Mennor
Preço,confforme condiições, quanntidades, exigências e estimativas, estabeleciidas no Edital do Preggão
Presenciall nº 016/20220, conform
me abaixo:
L
LOTE
06 - PÃ
ÃES
IT
TEM

01

DESCRIÇÃ
ÃO

QTD

UN
NID

PAO DOCE, TIP
PO HOT DOG
-D
Descrição
detalhhada: peso de 50g cada unnidade, do tipoo brioche,
preparrado a partir de
d matérias – primas
p
sãs, dee primeira
qualiddade, isentas de matéria teerrosa e parassitas e em
perfeiito estado de conservação. Será rejeitaado o pão
queim
mado ou mal
m
cozido, com odor e sabor
desagradável, preseença de fungoos e não será permitida

4.000

K
KG

VALOR
UNITÁRIO

R$ 9,50
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02

a adiçção de farelo se de corantees de qualquerr natureza
em suua confecção. Isento de parrasita, sujidaddes, larvas
e matterial estranhoo. Acondicionnado em em
mbalagem
de poolietileno resisstente e atóxiico com 1 O unidades
cada Contendo na
n embalagem a identificação do
produuto, marca do fabricante, prazo
p
de validdade, data
de em
mbalagem, peso líquido. Validade
V
mínim
ma de 05
(cincoo) dias a conntar no ato da
d entrega. A entrega
deveráá respeitar as normas estabelecidas pela resolução
216 da ANVISA.
PAO FRANCES - pão do tipo caseiro
c
deve ser
s fresco,
q
fabriccado com mattérias-primas de primeira qualidade,
respeiitando-se as Boas Prátticas de Faabricação,
podenndo ser do tipo integral, de milho, centeiio, batata,
aipim
m, inhame, beeterraba, aveiia, cenoura, espinafre,
desde que tragam a designação destes
d
ingrediientes. No
pão de
d trigo, devee ser utilizadoo, no mínimo, 30% de
trigo integral naa fabricação. Também pode
p
ser
forneccido o pão sem
s
glúten, que
q é compoosto pelos
seguinntes ingredienntes: batata, faarinha de arrozz e amido
de miilho. Validadee mínimade022(dois) dias a partir da
data de
d recebimennto. A entregga deverá resspeitar as
normaas estabelecidas pela resoluução 216 da AN
NVISA

3.000

K
KG

R$ 8,73

R$ 26.1190,00

T
TOTAL
DO LOTE-06
VA
ALOR POR EXTENSO:
E
(
(SESSENTA
E QUATRO MIL,CENTO
O E NOVENTA REAIS)

R$ 64.1190,00

2. DA VIG
GÊNCIA:
2.1. A Ataa de Regisstro de Preços vigerá até 31 de dezembro de 2020, a contar daa data de sua
s
assinatura, podendo seer prorrogadda.
BRIGAÇÕ
ÕES:
3. DAS OB
3.1. O Órggão Gerenciaador obrigaa-se a:
a) efetuar o pagamento à Forneceedora Registtrada, de accordo com o prazo estabbelecido neesta ATA;
b) comunnicar formaal e imeddiatamente à Forneceedora Regiistrada quaalquer anorrmalidade no
fornecimennto, podenddo recusá-loos caso nãoo estejam de
d acordo com
c
as exiigências esttabelecidas no
edital de Pregão
P
Pressencial Nº 016/2020
0
e seus
s
anexoss;
c) prestar, através de seu
s represenntante, as innformações necessáriass, bem com
mo atestar ass Notas Fisccais
oriundas das obrigaçõões contraídaas;
n Ata, no iinstrumento
o convocatóório
d) asseguraar-se do fieel cumprimeento das conndições estaabelecidas na
e seus anexxos;
e) asseguraar-se de quue os preçoss contratadoos são os mais
m vantajoosos para o Órgão Gerenciador, por
p
meio de esstudo compaarativo dos preços pratiicados pelo mercado;
f) renegociiar os valorees contrataddos, cujos prreços sejam
m consideraddos desvantajosos;
g) fiscalizaar o cumprim
mento das obrigações
o
a
assumidas
pela
p Forneceedora Regisstrada;
h) aplicar as
a penalidaddes por desccumprimentto das obrig
gações assum
midas.
i) Preenchher as requisições com
m as quantiddades forneecidas, por assinatura nno referido
o documentoo e
entregar a via própria ao forneceddor.
e
p
pelo
Órgão
o Gerenciaador não eexcluirá ou
u reduziráá a
3.1.1. A fisccalização exercida
respponsabilidaade da Foornecedora Registradaa pela coompleta e perfeita execução do
fornnecimento.
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3.2. A Fornnecedora Reegistrada obbriga-se a:
a) fornecer nos prazos constantes da propossta, contadoo desde o recebimen
nto da Orddem
Fornecimentto, nas quaantidades solicitadas e de acordoo com os preços adu
uzidos em sua
s
deF
prooposta e no local
l
indicaado pela Adm
ministração
o;
b) atender prrontamente quaisquer exigências do serviidor indicaado pela Administraç
A
ção,
inerrentes ao obbjeto da conntratação;
c) manter,
m
durrante toda a vigência da Ata de Registro de
d Preços, aas mesmas condições da
habbilitação.
e) o fornecim
mento deveerá atenderr rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especcificações das
d
resppectivas proopostas.
f) arcar
a
com todos os custos
c
que incidam direta
d
ou inndiretamentte sobre o fornecimennto
ofertados na licitação;
m
firm
me sua propoosta durantee o prazo de validade daa mesma;
g) manter
h) entregar
e
o objeto
o
em coonformidade com o quee foi licitado;
i) fornecer
fo
denntro do prazzo estabeleccido pelo Órrgão Gerencciador, conttado desde o recebimento
da Ordem
O
deFoornecimento, nas quanntidades prop
postas e no local indicaado;
j) corrigir
c
eveentuais falhhas no cum
mprimento de
d suas obrrigações no prazo estaabelecido pelo
p
representante do
d Órgão Gerenciador;
G
;
k) abster-se
a
dee transferir direitos
d
ou obrigações
o
decorrentess da Ata de Registro dee Preços sem
ma
exppressa concoordância do Órgão Gerrenciador;
l) responder
r
p eventuaais danos causados
por
c
ao
o Órgão Geerenciador ou a terceiiros durantee a
vigência desta Ata por seuus agentes ou
o prepostoss;
RNECIME
ENTO:
4. DO FOR
4.1. O fornnecimento do
d item regiistrados em Ata será so
olicitado meediante o ennvio da resp
pectiva Orddem
deFornecim
mento.
4.2. Cada Ordem de Fornecimeento conteráá sucintameente a quanntidade, desscrição do fornecimennto,
valor, assinnatura do reequisitante e data de exxpedição.
4.3. A Orddem deFornnecimento poderá
p
ser enviada
e
via fax à Fornnecedora Reegistrada ou
u por qualquuer
outro meioo hábil.
4.4. Poderãão ser emitiidas mais dee uma Ordem
m de Forneecimento sem
manalmentee.
4.5. A Forrnecedora Registrada
R
f
ficará
obriggada a atender todas as
a solicitaçõões efetuadas através das
d
Ordens deF
Fornecimennto emitidass durante a vigência daa Ata, mesm
mo se a enttrega delas decorrente for
prevista paara data postterior ao seuu vencimennto.
5. DA ENT
TREGA E ATESTO DOS
D
ITEN
NS RECEBIIDOS:
5.1. A Fisccalização seerá por meiio de serviddor designad
do pela Seccretaria Munnicipal de Educação,
E
q
que
fiscalizará a entrega do material, quantidadde, qualidade e atestaará as notass fiscais corrrespondenttes,
conforme detalhament
d
to nas especcificações;
5.2. Se a Fornecedoora Registrrada recusar-se injusstificadamennte a entreegar os iteens no praazo
estabeleciddo de até 05
0 (cinco) dias
d
corridoos, será con
nvocada ouutra licitantee, observad
da a ordem de
classificaçãão, sujeitanndo-se à dessistente as penalidades
p
previstas nesta
n
Ata, ssem prejuízo
o da aplicaçção
de outras sanções
s
cabííveis.
5.3. A entrrega dos itenns deverá seer realizadaa nos locais descritos nas Ordens dde fornecim
mentos, emittida
pela Secrettaria solicitaante.
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5.4. A enntrega deverrá ser feitaa rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especiificações daas respectivvas
propostas, e nas mesm
mas condiçõões.
otal ou parccial do conntrato, para imposição da
5.5. Poderrá a Administração connsiderar ineexecução to
penalidadee pertinente,, o atraso suuperior a 05 (cinco) diaa do indicaddo para entreega do objetto.
5.6. Após o atesto daas Notas Fiscais por servidor
s
deesignado peelo municíppio de PAR
RIPIRANGA
A a
d Ordem dee Fornecim
mento, dadoss da conta bbancária parra depósito do
mesma devverá constarr número da
pagamentoo, bem com
mo prova dee regularidaade junto as
a Fazendass Federal, E
Estadual e Municipal, ao
FGTS, CN
NDT e a Ceertidão conj
njuntamente expedida pela
p
Secretaria da Recceita Federaal do Brasiil –
RFB e pelaa Procuradooria – Geral da Fazendaa Nacional – PGFN
6. DO PAG
GAMENTO
O:
6.1. O pagamento à Fornecedora
F
a Registradaa será efetuaado em até 30 (dias) a partir da en
ntrada da Nota
N
Fiscal, devvidamente attestada por quem de diireito.
6.2. O paggamento ficaa condicionnado à compprovação dee que a Forrnecedora R
Registrada encontra-se
e
em
regular situuação fiscall para com as
a fazendas estadual e federal.
f
6.3. Nenhuum pagamennto será feitto sem que a Forneced
dora Registrada tenha reecolhido o valor
v
de muulta
eventualmeente aplicadda.
6.4. Havenndo erro na nota
n fiscal, ou outra cirrcunstância que desaprrove a liquiddação, a meesma ficará
pendente e o pagameento sustaddo, até que a Forneceedora Regisstrada tomee as medid
das saneadooras
necessáriass.
6.5. O paggamento podderá ser efeetuado meddiante depóssito bancáriio na conta corrente da Fornecedora
Registradaa, indicada na propostaa de preçoss, devendo para isto ficar
f
explicitado o nom
me do Bannco,
Agência, loocalidade e número da conta correente em quee deverá ser efetuado o crédito.
6.6. O atraaso no pagaamento pelaa administraação no praazo estipulaado no subiitem 14.1. por
p motivo de
força maioor, não garaantem a conntratada o diireito de suspensão im
mediato do fo
fornecimento, as quais,, só
poderão faazer este meediante com
municação por
p escrito e após 90 (nnoventa) diaas consecuttivos de atraaso
da fatura mais
m antiga.
6.7. O não cumprimennto pela conntratada doss termos preevistos no suubitem anteerior sujeitarrá a contrataada
as sanções previstas no
n item 10.
7. DA DOT
TAÇÃO ORÇAMEN
O
NTÁRIA:
7.1. As despesas decoorrentes do fornecimennto dos iten
ns pela Secrretaria Munnicipal de Educação
E
serrão
d Município de Paripirranga/Bahiaa.
cobertas peela Lei Orçaamentária do
7.2. Caso esta Ata venha exttrapolar o exercício orçamentário vigente,, as despesas com este
e
c
peelo Orçameento Geral do Municcípio de coompetência do exercíício
fornecimennto serão cobertas
orçamentárrio vigente na data da realização
r
d despesa.
da
8. DO REA
AJUSTE E DAS ALT
TERAÇÕE
ES:
8.1. Os prreços ofertaados serão fixos e irreeajustáveis. No entantto, os valorres constantes da Ata de
Registro de
d Preços poderão
p
seer repactuaddos, desde que compprovado o desequilíbrrio econôm
mico
financeiro,, devidamennte fundameentado pela autoridade superior.
8.2. Esta Ata
A de Registro de Preçços poderá ser alteradaa, obedecidaas às dispossições contiidas no art. 65
da Lei nº 8.666/93.
8
8.3. Os preeços registraados poderãão ser revisttos em deco
orrência de eventual
e
reddução daqueeles praticaddos
no mercaddo, ou de fato
f
que elleve o custto dos bens registradoos, cabendoo ao Órgão
o Gerenciaddor
promover as
a necessáriias negociaçções junto à Fornecedo
ora Registraada.
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8.4. Quanddo o preço inicialmente
i
e registradoo, por motiv
vo superveniiente, tornarr-se superio
or ao praticaado
no mercadoo, o Órgão Gerenciadoor deverá:
a) convocar
c
a Fornecedoora Registraada visando
o à negociaação para rredução de preços e sua
s
connsequente addequação aoo praticado no mercado
o;
b) frustrada
f
a negociação,
n
, a Forneceddora Registrrada será libberada do coompromisso
o assumido;;
c) convocar
c
as demais forrnecedoras visando
v
iguaal oportuniddade de neggociação.
8.5. Quanddo o preço de
d mercado tornar-se superior
s
aoss preços reggistrados e a Fornecedo
ora Registraada,
mediante requerimennto devidam
mente compprovado, não
n
puder cumprir o compromiisso, o Órggão
Gerenciadoor poderá:
a) liberar
l
a Foornecedora Registrada do compro
omisso assuumido, sem aplicação de
d penalidaade,
connfirmando a veracidadde dos mottivos e com
mprovantes apresentaddos, e se a comunicaçção
ocoorrer antes do
d pedido doo fornecimeento;
b) convocar
c
ass demais forrnecedoras visando
v
igu
ual oportuniddade de neggociação.
8.6. Não havendo
h
êxiito nas negoociações, o Órgão Gerrenciador deverá
d
proceeder à revo
ogação da Ata,
A
adotando as
a medidas cabíveis
c
parra a obtençãão da contraatação mais vantajosa.
9. DAS PE
ENALIDAD
DES:
9.1. A licittante que ennsejar o retaardamento da
d execução
o do certamee, não manttiver a proposta, falharr ou
fraudar na execução da Ata de Registro
R
dee Preços/con
ntrato e deiixar de assiina-los após convocaçção,
ntido o direeito
comportar--se de moddo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometter fraude ffiscal, garan
prévio de citação
c
e dee ampla deffesa, ficará impedida de
d licitar e contratar
c
coom a Admin
nistração, pelo
p
prazo de atté 02 (dois) anos, enquuanto, perduurarem os motivos
m
deterrminantes dda punição ou
o até que seja
s
promovidaa a reabilitaçção perante a própria auutoridade que
q aplicou a penalidadde.
9.2. Quanndo a Adjuudicatária não
n
apresenntar situaçãão regular no ato daa entrega da
d Ordem de
Fornecimeento ou da assinatura
a
daa Ata de Reegistro de Preços, será convocada outra licitan
nte, observaada
a ordem dee classificaçção, para celebrar com a Administrração, e asssim sucessivvamente.
9.3. Se a Adjudicatárria recusar--se, injustifficadamentee, a assinar a Ata de Registro dee Preços ouu a
O
deFoornecimentoo, será apliccada multa de 10% (deez por cento) do valorr global de sua
s
receber a Ordem
proposta em
m favor do Município, sem prejuízzo da aplicaação de outrras sanções cabíveis.
9.4. A Adjjudicatária ficará
f
sujeitta, ainda, àss seguintes penalidadess pela inexeecução totall ou parciall da
Ata de Reggistro de Preeços:
I - advertênncia;
II- multa administrati
a
iva de 1% (um
(
por cennto) ao dia,, por dia úttil que exceeder os prazzos de entreega
e/ou atendiimento às solicitações da fiscalizaação da PMP
P indicadass no presentte Edital, so
obre o valor do
saldo não atendido,
a
reespeitados os
o limites daa lei civil;
III – multaa administraativa de até 20% (vintee por cento)) sobre o vaalor global ccontratado/rregistrado, nas
n
demais hippóteses de innadimplemeento ou infrração de quaalquer naturreza, seja coontratual ou
u legal;
9.5. As multas moratórias
m
e adminisstrativas poderão ser aplicadaas cumulattivamente ou
individualm
mente, não impedindoo que a PM
MP rescinda unilaterallmente o ccontrato/ata de registroo e
aplique as demais sanções cabíveeis.
9.6. As multas addministrativaas e moratórias apllicadas serrão desconntadas doss pagamenntos
ministração,, ou, ainda, quando for o caso, coobrada judiicialmente, em
eventualmeente devidoos pela Adm
consonância com os parágrafos
p
2 e 3º do arttigo 86 da Lei
2º
L Federal 8.666/93.
9.7. A apllicação de multas nãoo elidirá o direito
d
da PMPde
P
facce ao descuumprimento do pactuaado,
rescindir, de
d pleno dirreito, o Conntrato/Ata de
d Registro que vier a ser
s celebraddo, independente de açção,
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notificaçãoo ou interpeelação judicial ou exttrajudicial, sem prejuízzo das dem
mais cominaações legais e
contratuaiss cabíveis, assegurados
a
s o contradittório e a am
mpla defesa.
9.8. As pennalidades seerão registraadas no Caddastro Muniicipal de Foornecedores e o processso transcorrrerá
de acordo com rito próprio
p
reguulamentado no âmbito municipal,, garantido sempre o contraditório
c
oe
ampla defeesa.
10. DO CA
ANCELAM
MENTO DO
O REGIST
TRO:
10.1. A Foornecedora Registrada
R
t seu regiistro cancellado quandoo:
terá
a) descumprir
d
as condiçõees da Ata dee Registro de
d Preços;
b) não entreggar os itens objeto da Ordem de
d Fornecim
mento deviidamente expedida,
e
s
sem
justtificativa acceitável;
c) não
n aceitar reduzir
r
o prreço registraado, na hipó
ótese deste se tornar suuperior àqueeles praticaddos
no mercado;
m
e
d) tiver
t
presenntes razões de
d interesse público.
10.2. O caancelamentoo do registtro, nas hippóteses previstas, asseegurados o contraditórrio e a am
mpla
defesa, será formalizaado por desppacho da auutoridade competente doo Órgão Geerenciador.
10.3. A Foornecedora Registrada
R
p
poderá
soliccitar o canccelamento do
d seu preçoo registrado na ocorrênncia
de fato suupervenientee, devidameente comprrovado, quee venha com
mprometer a perfeita execução dos
d
compromisssos assumiidos, decorrrente de caso fortuito ou
u de força maior.
m
11. DA PU
UBLICAÇÃ
ÃO:
11.1. Incum
mbirá ao Órgão
Ó
Gerennciador provvidenciar a publicação desta Ata, por extrato
o, na imprennsa
oficial, denntro do prazzo de até 20 (vinte) diass da data daa sua assinattura.
12. DAS DISPOSIÇÕ
D
ÕES GERA
AIS:
12.1. Indeppendente dee sua transcrrição, o edital, a propo
osta de preçoos e os docuumentos daa proposta e da
habilitaçãoo apresentaddos pela Forrnecedora Registrada
R
farão
fa
parte desta
d
Ata dee Registro de
d Preços.
13. DO FO
ORO:
13.1 Fica eleito
e
o foroo da Comarrca do Órgãão Gerenciaador para diirimir qualqquer dúvidaa oriunda deesta
Ata de Reggistro de Preeços, com renúncia de qualquer ou
utro foro, poor mais privvilegiado qu
ue seja.
E para firm
meza e com
mo prova de
d assim haaverem, enttre si, ajusttado, foi laavrada a prresente Ata de
Registro de
d Preços quue, lida e acchada confoorme, é asssinada, em 2 (duas) viaas, de iguall teor e form
ma,
pelas signnatárias desste instrum
mento, tendoo sido arq
quivada um
ma via na Sede Adm
ministrativa do
Município de Paripiraanga.
P
Paripiranga-BA, 02 de junhode
j
2020.
_
__________
____________________
________________________
JUSTINO
O DAS VIR
RGENS NE
ETO
PREF
FEITO MU
UNICIPAL

_
__________
____________________
__________________________
CIPAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO, CULTURA ESPO
ORTE E LA
AZER
SECRETARIIA MUNIC
Secreetária -Reggiane Santo
os Guerra Miranda
M
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Órrgão Gerencciador

________________________________
____________________
_____
E
EDEILSON
N VIEIRA SANTOS
S
– ME
EMPRESA
A DETENTO
ORA DA ATA
A
Edeiilson Vieira
a Santos
Reepresentantee legal
______________________
__________
_________________________
JU
USSARA OLIVEIRA
O
A DE SANT
TANA
GE
ESTORA DA
A ATA

TESTEMU
UNHAS:
Nome:_____________
______________________ Nome:__
__________
____________________
______
CPF:________________________________

CPF: ___
______________________________
__
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ATA DE
D REGIST
TRO DE PREÇOS Nºº 025/2020
PROC
CESSO ADMINISTRA
ATIVO Nºº 070/2020
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L Nº 016/20020-SRP
Ao segunddo dia do mês de juunho do anno de doiss mil e vinnte02/06/20020, oMUN
NICÍPIO DE
D
PARIPIRA
ANGA, ES
STADO DA
A BAHIA, através da Prefeitura Municipal,
M
ppessoa juríd
dica de direeito
público, innscrita no CNPJ sob o nº 14.2215.826/000
01-82 com sede na P
Praça Mun
nicipal, 3155 –
Paripirangaa, Centro - CEP nº 488.430-000, por seu Prefeito
P
Muunicipal o Sr. Justino
o das Virgeens
Neto, brassileiro, casado, portaddor da céddula de ideentidade RG
G nº 547.7725 SSP/SE
E, inscrita no
CNPF/MF sob o nº 361.117.675
3
5-34, resideente e dom
miciliado no Largo 02 de Julho, nº
n 200, Baiirro
RETARIA MUNICIP
PAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO,
Centro, Paaripiranga, Estado daa Bahia, e a SECR
CULTURA
A ESPORTE E LAZ
ZER, pessooa jurídica de direito público,
p
insscrita no CNPJ
C
sob o nº
30.056.4499/0001-32, com
c
sede naPraça
n
Rui Barbosa, s/n,
s Centro - Paripirangga, por sua Gestora a Sra.
S
Regiane Santos
S
Gueerra Miran
nda, CPF nº
n 969.220..955-53, RG
G nº 12521127 SSP SE
E, residentee e
domiciliadda à Rua Siqueira Cam
mpos, s/n, Centro,
C
Pariipiranga-BA
A, denominaado Órgão Gerenciadoor,e
de outro lado
l
a emppresa ALEX
XANDRO DAS VIR
RGENS SA
ANTANA 00082961859
97, inscrita no
Cadastro Nacional
N
dee Pessoas Jurídicas sobb o nº 27.0
091.205/00001-86, com sede no Povoado Chhico
Pereira, s/nn, casa, Zonna Rural, Paaripiranga-B
BA, CEP 48
8.430-0000, representadda pelo Sr. Alexandro
A
d
das
Virgens Saantana, agrricultor, porrtador do RG
R nº 166
635939-49 SSP/BA e CPF nº 00
08.296.185-97,
residente e domiciliaddo no Sitio Chico Perreira, nº 37,, Paripirangga-BA, CEP
P 48.430-00
00e, daqui por
p
diante, dennominada simplesmennte Forneceedora Registrada, resoolvem, na forma daL
Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, às normas
n
da Lei
L Federal nº 8.666, de
d 21 de junnho
s
alteraçções posterioores, bem como
c
pela Lei
L Complem
mentar nº 1223, de 14 dee dezembroo de
de 1993 e suas
2006, que institui o Estatuto Nacional
N
daa Microemp
presa e da Empresa dde Pequeno
o Porte e sua
s
L 147/20114, Decreto Municipal de nº 09/2017 que reggulamenta o Sistema de
d Registro de
alteração Lei
Preço no Município
M
d Paripirangga e demaiss normas so
de
obre licitaçãão em vigor, firmar a presente Ataa de
Registro de
d Preços, cuja minuta foi examinnada pela Prrocuradoriaa Municipall, que emitiu seu pareccer,
conforme determina
d
o Parágrafo Único do Art.
A 38 da Lei
L nº 8.6666, de 21 de junho de 1993, mediaante
as seguintees condições.
1. DO OBJJETO:
1.1. A preesente Ata tem por obbjeto oRegiistro de Prreço, paraaquisição dee gêneros allimentícios de
forma parccelada para atender às necessidadees do Progrrama de alim
mentação Escolar e Creeches da Reede
Municipal de Ensinno do Munnicípio de Paripirang
ga,mediantee Sistema de Registrro de Mennor
Preço,confforme condiições, quanntidades, exigências e estimativas, estabeleciidas no Edital do Preggão
Presenciall nº 016/20220, conform
me abaixo:
LOTE 07 – HORTIF
FRUTI
ITEM

DESC
CRIÇÃO

QNT

UN
NID

MAR
RCA

0
01

ABAC
CAXI - comum
m extra, in nattura, com
grau de maturaçãão adequado para o
consum
mo, sem appresentar avarias de
casca, procedente de
d espécies geenuínas e
sãs. Issento de lesõões de origem
m física,
mecânnica ou biolóógica, matériaa terrosa,

8
8.000

KG
K

In naatura

VA
ALOR
U
UNIT

R$ 2,68
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0
02

0
03

sujidaddes ou corposs estranhos adderidos à
superffície externa, livre
l
de enferrmidades,
insetoss, parasitas e larvas. A enttrega dos
gêneroos deverá respeitar a normas
estabelecidas pela resolução 216 da
ANVISA.
ALHO
O - nacional exxtra, os dentess devem
estar bem
b
definidoss, limpos, firm
mes, sem
manchhas e livre de
d broto. Iseento de
lesões de origem física, mecânnica ou
biológgica, matéria terrosa, sujidades ou
corposs estranhos aderidos
a
E suuperfície
externa, livre de ennfermidades, insetos,
parasittas e larvas. A entrega dos gêneros
deveráá respeitar as normas estabelecidas
pela reesolução 216 da
d ANVISA.
Ã FUJI OU GALA, de primeira
p
MAÇÃ
qualidade com cascca sã, sem roppturas e
pancaddas na casca. Apresenta tam
manho e
cor unniforme, com polpa
p
firme e intacta,
devenddo ser bem
m desenvolvvida e
madurra, devem seer frescas sem
m dano
físico ou mecânicco, isenta dee partes
pútridaas. Embalageem de saco plástico
resisteente, etiquetass de pesagenns, com
ausênccia de sujiddades e paraasitos e
larvas.. caixa com 500 unidades

500

KG
K

987

KG
K

In nattura

In naatura

R$$ 19,99

R$ 9.995,00

R$$ 5,99

R$ 5.912,13

VA
ALOR TOTA
AL DO LOTE
E - 07

R$37.347,13

VA
ALOR POR EXTENSO:
E
(T
TRINTA E SETE
S
MIL, TREZENTOS
T
S E QUAREN
NTA E SETE
E REAIS E TR
REZE
CE
ENTAVOS)

2. DA VIG
GÊNCIA:
2.1. A Ataa de Regisstro de Preços vigerá até 31 de dezembro de 2020, a contar daa data de sua
s
assinatura, podendo seer prorrogadda.
BRIGAÇÕ
ÕES:
3. DAS OB
3.1. O Órggão Gerenciaador obrigaa-se a:
a) efetuar o pagamento à Forneceedora Registrada, de accordo com o prazo estabbelecido neesta ATA;
b) comunnicar formaal e imeddiatamente à Forneceedora Regiistrada quaalquer anorrmalidade no
fornecimennto, podenddo recusá-loos caso nãoo estejam de
d acordo com
c
as exiigências esttabelecidas no
edital de Pregão
P
Pressencial Nº 016/2020
0
e seus
s
anexoss;
c) prestar, através de seu
s represenntante, as innformações necessáriass, bem com
mo atestar ass Notas Fisccais
oriundas das obrigaçõões contraídaas;
n Ata, no iinstrumento
o convocatóório
d) asseguraar-se do fieel cumprimeento das conndições estaabelecidas na
e seus anexxos;
e) asseguraar-se de quue os preçoss contratadoos são os mais
m vantajoosos para o Órgão Gerenciador, por
p
meio de esstudo compaarativo dos preços pratiicados pelo mercado;
f) renegociiar os valorees contrataddos, cujos prreços sejam
m consideraddos desvantajosos;
g) fiscalizaar o cumprim
mento das obrigações
o
a
assumidas
pela
p Forneceedora Regisstrada;
h) aplicar as
a penalidaddes por desccumprimentto das obrig
gações assum
midas.
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i) Preenchher as requisições com
m as quantiddades forneecidas, por assinatura nno referido
o documentoo e
entregar a via própria ao forneceddor.
e
p
pelo
Órgão
o Gerenciaador não eexcluirá ou
u reduziráá a
3.1.1. A fisccalização exercida
respponsabilidaade da Foornecedora Registradaa pela coompleta e perfeita execução do
fornnecimento.
3.2. A Fornnecedora Reegistrada obbriga-se a:
a) fornecer nos prazos constantes da propossta, contadoo desde o recebimen
nto da Orddem
Fornecimentto, nas quaantidades solicitadas e de acordoo com os preços adu
uzidos em sua
s
deF
prooposta e no local
l
indicaado pela Adm
ministração
o;
b) atender prrontamente quaisquer exigências do serviidor indicaado pela Administraç
A
ção,
inerrentes ao obbjeto da conntratação;
c) manter,
m
durrante toda a vigência da Ata de Registro de
d Preços, aas mesmas condições da
habbilitação.
e) o fornecim
mento deveerá atenderr rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especcificações das
d
resppectivas proopostas.
f) arcar
a
com todos os custos
c
que incidam direta
d
ou inndiretamentte sobre o fornecimennto
ofertados na licitação;
m
firm
me sua propoosta durantee o prazo de validade daa mesma;
g) manter
h) entregar
e
o objeto
o
em coonformidade com o quee foi licitado;
i) fornecer
fo
denntro do prazzo estabeleccido pelo Órrgão Gerencciador, conttado desde o recebimento
da Ordem
O
deFoornecimento, nas quanntidades prop
postas e no local indicaado;
j) corrigir
c
eveentuais falhhas no cum
mprimento de
d suas obrrigações no prazo estaabelecido pelo
p
representante do
d Órgão Gerenciador;
G
;
k) abster-se
a
dee transferir direitos
d
ou obrigações
o
decorrentess da Ata de Registro dee Preços sem
ma
exppressa concoordância do Órgão Gerrenciador;
l) responder
r
p eventuaais danos causados
por
c
ao
o Órgão Geerenciador ou a terceiiros durantee a
vigência desta Ata por seuus agentes ou
o prepostoss;
RNECIME
ENTO:
4. DO FOR
4.1. O fornnecimento do
d item regiistrados em Ata será so
olicitado meediante o ennvio da resp
pectiva Orddem
deFornecim
mento.
4.2. Cada Ordem de Fornecimeento conteráá sucintameente a quanntidade, desscrição do fornecimennto,
valor, assinnatura do reequisitante e data de exxpedição.
4.3. A Orddem deFornnecimento poderá
p
ser enviada
e
via fax à Fornnecedora Reegistrada ou
u por qualquuer
outro meioo hábil.
4.4. Poderãão ser emitiidas mais dee uma Ordem
m de Forneecimento sem
manalmentee.
4.5. A Forrnecedora Registrada
R
f
ficará
obriggada a atender todas as
a solicitaçõões efetuadas através das
d
Ordens deF
Fornecimennto emitidass durante a vigência daa Ata, mesm
mo se a enttrega delas decorrente for
prevista paara data postterior ao seuu vencimennto.
5. DA ENT
TREGA E ATESTO DOS
D
ITEN
NS RECEBIIDOS:
5.1. A Fisccalização seerá por meiio de serviddor designad
do pela Seccretaria Munnicipal de Educação,
E
q
que
fiscalizará a entrega do material, quantidadde, qualidade e atestaará as notass fiscais corrrespondenttes,
d
to nas especcificações;
conforme detalhament
5.2. Se a Fornecedoora Registrrada recusar-se injusstificadamennte a entreegar os iteens no praazo
estabeleciddo de até 05
0 (cinco) dias
d
corridoos, será con
nvocada ouutra licitantee, observad
da a ordem de
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classificaçãão, sujeitanndo-se à dessistente as penalidades
p
previstas nesta
n
Ata, ssem prejuízo
o da aplicaçção
de outras sanções
s
cabííveis.
5.3. A entrrega dos itenns deverá seer realizadaa nos locais descritos nas Ordens dde fornecim
mentos, emittida
pela Secrettaria solicitaante.
5.4. A enntrega deverrá ser feitaa rigorosam
mente de acordo
a
com
m as especiificações daas respectivvas
propostas, e nas mesm
mas condiçõões.
5.5. Poderrá a Administração connsiderar ineexecução to
otal ou parccial do conntrato, para imposição da
penalidadee pertinente,, o atraso suuperior a 05 (cinco) diaa do indicaddo para entreega do objetto.
5.6. Após o atesto daas Notas Fiscais por servidor
s
deesignado peelo municíppio de PAR
RIPIRANGA
A a
d Ordem dee Fornecim
mento, dadoss da conta bbancária parra depósito do
mesma devverá constarr número da
pagamentoo, bem com
mo prova dee regularidaade junto as
a Fazendass Federal, E
Estadual e Municipal, ao
FGTS, CN
NDT e a Ceertidão conj
njuntamente expedida pela
p
Secretaria da Recceita Federaal do Brasiil –
RFB e pelaa Procuradooria – Geral da Fazendaa Nacional – PGFN
6. DO PAG
GAMENTO
O:
6.1. O pagamento à Fornecedora
F
a Registradaa será efetuaado em até 30 (dias) a partir da en
ntrada da Nota
N
Fiscal, devvidamente attestada por quem de diireito.
6.2. O paggamento ficaa condicionnado à compprovação dee que a Forrnecedora R
Registrada encontra-se
e
em
regular situuação fiscall para com as
a fazendas estadual e federal.
f
6.3. Nenhuum pagamennto será feitto sem que a Forneced
dora Registrada tenha reecolhido o valor
v
de muulta
eventualmeente aplicadda.
6.4. Havenndo erro na nota
n fiscal, ou outra cirrcunstância que desaprrove a liquiddação, a meesma ficará
pendente e o pagameento sustaddo, até que a Forneceedora Regisstrada tomee as medid
das saneadooras
necessáriass.
6.5. O paggamento podderá ser efeetuado meddiante depóssito bancáriio na conta corrente da Fornecedora
Registradaa, indicada na propostaa de preçoss, devendo para isto ficar
f
explicitado o nom
me do Bannco,
Agência, loocalidade e número da conta correente em quee deverá ser efetuado o crédito.
6.6. O atraaso no pagaamento pelaa administraação no praazo estipulaado no subiitem 14.1. por
p motivo de
força maioor, não garaantem a conntratada o diireito de suspensão im
mediato do fo
fornecimento, as quais,, só
poderão faazer este meediante com
municação por
p escrito e após 90 (nnoventa) diaas consecuttivos de atraaso
da fatura mais
m antiga.
6.7. O não cumprimennto pela conntratada doss termos preevistos no suubitem anteerior sujeitarrá a contrataada
n item 10.
as sanções previstas no
TAÇÃO ORÇAMEN
O
NTÁRIA:
7. DA DOT
7.1. As despesas decoorrentes do fornecimennto dos iten
ns pela Secrretaria Munnicipal de Educação
E
serrão
d Município de Paripirranga/Bahiaa.
cobertas peela Lei Orçaamentária do
7.2. Caso esta Ata venha exttrapolar o exercício orçamentário vigente,, as despesas com este
e
fornecimennto serão cobertas
c
peelo Orçameento Geral do Municcípio de coompetência do exercíício
orçamentárrio vigente na data da realização
r
d despesa.
da
8. DO REA
AJUSTE E DAS ALT
TERAÇÕE
ES:
8.1. Os prreços ofertaados serão fixos e irreeajustáveis. No entantto, os valorres constantes da Ata de
Registro de
d Preços poderão
p
seer repactuaddos, desde que compprovado o desequilíbrrio econôm
mico
financeiro,, devidamennte fundameentado pela autoridade superior.
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8.2. Esta Ata
A de Registro de Preçços poderá ser alteradaa, obedecidaas às dispossições contiidas no art. 65
da Lei nº 8.666/93.
8
8.3. Os preeços registraados poderãão ser revisttos em deco
orrência de eventual
e
reddução daqueeles praticaddos
no mercaddo, ou de fato
f
que elleve o custto dos bens registradoos, cabendoo ao Órgão
o Gerenciaddor
promover as
a necessáriias negociaçções junto à Fornecedo
ora Registraada.
8.4. Quanddo o preço inicialmente
i
e registradoo, por motiv
vo superveniiente, tornarr-se superio
or ao praticaado
no mercado, o Órgão Gerenciadoor deverá:
c
a Fornecedoora Registraada visando
o à negociaação para rredução de preços e sua
s
a) convocar
connsequente addequação aoo praticado no mercado
o;
b) frustrada
f
a negociação,
n
, a Forneceddora Registrrada será libberada do coompromisso
o assumido;;
c) convocar
c
as demais forrnecedoras visando
v
iguaal oportuniddade de neggociação.
8.5. Quanddo o preço de
d mercado tornar-se superior
s
aoss preços reggistrados e a Fornecedo
ora Registraada,
mediante requerimennto devidam
mente compprovado, não
n
puder cumprir o compromiisso, o Órggão
Gerenciadoor poderá:
a) liberar
l
a Foornecedora Registrada do compro
omisso assuumido, sem aplicação de
d penalidaade,
connfirmando a veracidadde dos mottivos e com
mprovantes apresentaddos, e se a comunicaçção
ocoorrer antes do
d pedido doo fornecimeento;
b) convocar
c
ass demais forrnecedoras visando
v
igu
ual oportuniddade de neggociação.
8.6. Não havendo
h
êxiito nas negoociações, o Órgão Gerrenciador deverá
d
proceeder à revo
ogação da Ata,
A
adotando as
a medidas cabíveis
c
parra a obtençãão da contraatação mais vantajosa.
9. DAS PE
ENALIDAD
DES:
9.1. A licittante que ennsejar o retaardamento da
d execução
o do certamee, não manttiver a proposta, falharr ou
fraudar na execução da Ata de Registro
R
dee Preços/con
ntrato e deiixar de assiina-los após convocaçção,
ntido o direeito
comportar--se de moddo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometter fraude ffiscal, garan
prévio de citação
c
e dee ampla deffesa, ficará impedida de
d licitar e contratar
c
coom a Admin
nistração, pelo
p
prazo de atté 02 (dois) anos, enquuanto, perduurarem os motivos
m
deterrminantes dda punição ou
o até que seja
s
promovidaa a reabilitaçção perante a própria auutoridade que
q aplicou a penalidadde.
9.2. Quanndo a Adjuudicatária não
n
apresenntar situaçãão regular no ato daa entrega da
d Ordem de
Fornecimeento ou da assinatura
a
daa Ata de Reegistro de Preços, será convocada outra licitan
nte, observaada
a ordem dee classificaçção, para celebrar com a Administrração, e asssim sucessivvamente.
9.3. Se a Adjudicatárria recusar--se, injustifficadamentee, a assinar a Ata de Registro dee Preços ouu a
receber a Ordem
O
deFoornecimentoo, será apliccada multa de 10% (deez por cento) do valorr global de sua
s
proposta em
m favor do Município, sem prejuízzo da aplicaação de outrras sanções cabíveis.
9.4. A Adjjudicatária ficará
f
sujeitta, ainda, àss seguintes penalidadess pela inexeecução totall ou parciall da
Ata de Reggistro de Preeços:
I - advertênncia;
II- multa administrati
a
iva de 1% (um
(
por cennto) ao dia,, por dia úttil que exceeder os prazzos de entreega
e/ou atendiimento às solicitações da fiscalizaação da PMP
P indicadass no presentte Edital, so
obre o valor do
saldo não atendido,
a
reespeitados os
o limites daa lei civil;
III – multaa administraativa de até 20% (vintee por cento)) sobre o vaalor global ccontratado/rregistrado, nas
n
demais hippóteses de innadimplemeento ou infrração de quaalquer naturreza, seja coontratual ou
u legal;
9.5. As multas moratórias
m
e adminisstrativas poderão ser aplicadaas cumulattivamente ou
individualm
mente, não impedindoo que a PM
MP rescinda unilaterallmente o ccontrato/ata de registroo e
aplique as demais sanções cabíveeis.
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9.6. As multas addministrativaas e moratórias apllicadas serrão desconntadas doss pagamenntos
ministração,, ou, ainda, quando for o caso, coobrada judiicialmente, em
eventualmeente devidoos pela Adm
consonância com os parágrafos
p
2 e 3º do arttigo 86 da Lei
2º
L Federal 8.666/93.
d
da PMPde
P
facce ao descuumprimento do pactuaado,
9.7. A apllicação de multas nãoo elidirá o direito
rescindir, de
d pleno dirreito, o Conntrato/Ata de
d Registro que vier a ser
s celebraddo, independente de açção,
notificaçãoo ou interpeelação judicial ou exttrajudicial, sem prejuízzo das dem
mais cominaações legais e
contratuaiss cabíveis, assegurados
a
s o contradittório e a am
mpla defesa.
9.8. As pennalidades seerão registraadas no Caddastro Muniicipal de Foornecedores e o processso transcorrrerá
de acordo com rito próprio
p
reguulamentado no âmbito municipal,, garantido sempre o contraditório
c
oe
ampla defeesa.
10. DO CA
ANCELAM
MENTO DO
O REGIST
TRO:
10.1. A Foornecedora Registrada
R
t seu regiistro cancellado quandoo:
terá
a) descumprir
d
as condiçõees da Ata dee Registro de
d Preços;
b) não entreggar os itens objeto da Ordem de
d Fornecim
mento deviidamente expedida,
e
s
sem
justtificativa acceitável;
c) não
n aceitar reduzir
r
o prreço registraado, na hipó
ótese deste se tornar suuperior àqueeles praticaddos
no mercado;
m
e
d) tiver
t
presenntes razões de
d interesse público.
10.2. O caancelamentoo do registtro, nas hippóteses previstas, asseegurados o contraditórrio e a am
mpla
defesa, será formalizaado por desppacho da auutoridade competente doo Órgão Geerenciador.
R
p
poderá
soliccitar o canccelamento do
d seu preçoo registrado na ocorrênncia
10.3. A Foornecedora Registrada
de fato suupervenientee, devidameente comprrovado, quee venha com
mprometer a perfeita execução dos
d
compromisssos assumiidos, decorrrente de caso fortuito ou
u de força maior.
m
11. DA PU
UBLICAÇÃ
ÃO:
11.1. Incum
mbirá ao Órgão
Ó
Gerennciador provvidenciar a publicação desta Ata, por extrato
o, na imprennsa
oficial, denntro do prazzo de até 20 (vinte) diass da data daa sua assinattura.
12. DAS DISPOSIÇÕ
D
ÕES GERA
AIS:
12.1. Indeppendente dee sua transcrrição, o edital, a propo
osta de preçoos e os docuumentos daa proposta e da
habilitaçãoo apresentaddos pela Forrnecedora Registrada
R
farão
fa
parte desta
d
Ata dee Registro de
d Preços.
13. DO FO
ORO:
13.1 Fica eleito
e
o foroo da Comarrca do Órgãão Gerenciaador para diirimir qualqquer dúvidaa oriunda deesta
Ata de Reggistro de Preeços, com renúncia de qualquer ou
utro foro, poor mais privvilegiado qu
ue seja.
E para firm
meza e com
mo prova de
d assim haaverem, enttre si, ajusttado, foi laavrada a prresente Ata de
Registro de
d Preços quue, lida e acchada confoorme, é asssinada, em 2 (duas) viaas, de iguall teor e form
ma,
pelas signnatárias desste instrum
mento, tendoo sido arq
quivada um
ma via na Sede Adm
ministrativa do
Município de Paripiraanga.
P
Paripiranga
a-BA, 02 de junhode 20020
_
__________
____________________
________________________
JUSTINO
O DAS VIR
RGENS NE
ETO
PREF
FEITO MU
UNICIPAL
_
__________
____________________
__________________________
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SECRETARIIA MUNIC
CIPAL DE EDUCAÇÃ
E
ÃO, CULTURA ESPO
ORTE E LA
AZER
Secreetária -Reggiane Santo
os Guerra Miranda
M
Órrgão Gerencciador
________________________________
____________________
_____
A
ALEXAND
DRO DAS VIRGENS
V
SANTANA
A 008296188597
EMPRESA
A DETENTO
ORA DA ATA
A
Alexanddro das Virg
gens Santanaa
Reepresentantee legal
______________________
__________
_________________________
JU
USSARA OLIVEIRA
O
A DE SANT
TANA
GE
ESTORA DA
A ATA

UNHAS:
TESTEMU
Nome:_____________
______________________ Nome:__
__________
____________________
______
CPF:________________________________

CPF: ___
______________________________
__
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