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Atas
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022
Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto.Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAÚ EIRELI - EPP Pessoa Jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 17.308.620/0001-95 - localizada na Av. Getúlio Vargas, Nº 65
Centro – Ipiaú – Bahia, telefone (73) 3531-5910, neste ato representada pela Srª. QUÉDIMA
BARBOSA MEDRADO, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF Nº 060.669.155-77, portador do RG Nº
15.338.962-16, residente e domiciliado na Praça do Honório, nº 112, Térreo, B. Democracia, Ipiaú BA,
CEP. 45.570-000.
ITEM

Marca

Amido, de milho, enriquecido com vitamina e ferro, usado para
preparo de mingaus, papas, bolos, molhos, cremes, doces e salgados,
em caixa com 200g, contendo identificação do produto.

Caixa

APTI

7

Arroz, parboilizado tipo 1, classe longo fino, embalagem com 01 kg,
com identificação do produto.
Aveia, em flocos finos, rica em fibra, proteínas, em caixa com 200g,
com identificação do produto.
Biscoito doce, tradicional, rico em vitaminas e cálcio, sabores de:
leite/maizena/coco e nata, em pacote com dupla proteção contendo
400gr e identificação do produto.
Chocolate em pó tipo cacau. 1ª qualidade com 200gr com
identificação do produto.

Unidade

SAFRA

Caixa

QUAKER

PACOTE

MABEL

8
12

21

22

Descrição

Chocolate em pó, concentrado, adocicado, rico em vitaminas e ferro,
em pacote com 200g, com identificação do produto.

PACOTE

MAVALE
R
O
PACOTE MAVALE
R
O

Quant. V. Unit.

V. Total

1000

R$ 2,90

R$ 2.900,00

10000

R$ 3,70

R$ 37.000,00

300

R$ 3,00

R$ 900,00

30000

R$ 4,00

R$ 120.000,00

1000

R$ 3,59

R$ 3.590,00

3000

R$ 2,90

R$ 8.700,00
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Creme, de leite esterilizado, homogeneizado, com 25% de gordura, rico Lata
em cremosidade, sabor e consistência, acondicionado em lata com
1,030 kg, com identificação do produto.

32

Farinha, de trigo, tipo 1, tradicional, sem adição de fermento,
Enriquecida com ferro e acido fólico, embalagem plástica
transparente de 01 kg, com identificação do produto.
Fermento biológico, em pacote contendo 500 gramas, com
Identificação do produto marca do fabricante, prazo de validade.
Gelatina de varios sabores, contendo no mínimo 30 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. cx c/ 24 un.
Margarina, cremosa, com teor de lipídio entre 50 a 70%,
acondicionada em pote de 500g, com identificação do produto.
Massa para sopa, com sêmola, em pacote com 500gr, embalagem
transparente, com identificação do produto.
Milho verde, em conserva, acondicionada em lata com peso liquido
drenado de 200g, com identificação do produto.
Oléo, comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol,
embalagem plástica com 900 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.

40

50

51
54
59

200

R$ 4,00

R$ 800,00

Quilogram FINNA
a

2000

R$ 4,45

R$ 8.900,00

Unidade

150

R$ 16,00

R$ 2.400,00

Caixa

FLESCHI
M
AM
SOL

400

R$ 30,00

R$ 12.000,00

Unidade

DELINE

2000

R$ 5,40

R$ 10.800,00

PACOTE

PETYAN

1050

R$ 3,04

R$ 3.192,00

Unidade

QUERO

3000

R$ 2,96

R$ 8.880,00

Unidade

LIZA

1500

R$ 6,66

R$ 9.990,00

R$ 230.052,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
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4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
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5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;

7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 16 de Setembro de 2022.

________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante

_________________________________________________
Quédima Barbosa Medrado
Q Barbosa Medrado de Ipiaú Eireli - Epp
Fornecedor
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_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022
Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto. Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATA LTDA Pessoa Jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 30.948.174 / 0001 - 41 localizada no endereço, AV
LANDULFO ALVES, Nº 89 UBATÃ BA, telefone (73) 3531-4148, neste ato representada pela Sr.ª
ELIETE CARDIM BASTOS, casada, inscrita no CPF/MF Nº 525.053.165-20, portadora do RG Nº
0498580334, residente e domiciliada na Av. Getúlio Vargas, nº 55, Térreo, Centro, Ipiaú BA, Cep.
45.570-000.

01.
02.
03
04
05

DISCRIMINAÇÃO

UND

Açúcar, cristal comum, alvo, em embalagem
quilograma
plástica transparente contendo 01kg.
Azeite, de oliva, refinado, em lata de 200ml,
Unidade
com identificação do produto.
Coxa e sobre coxa de frango, tipo de granja,
inteira, congelada, acondicionada em Quilograma
embalagem plástica transparente.
Iogurte (sabores diversos) CAIXA COM 120
Caixa
UNIDADES DE 150 ml
Salsicha, composta de carne de boi e suína,
para cachorro quente (hot dog), em saco
Quilograma
plástico transparente com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de

QUANT
30.000

MARCA
vida

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO
R$ 3,58

450

Campo
belo

R$ 3,90

3000

gujão

R$ 9,83

1200

conquista

2000

Pifpaf

R$ 141,66
R$ 8,00

R$ 107.400,00
R$ 1.755,00
R$ 29.490,00
R$ 169.992,00
R$ 16.000,00
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DISCRIMINAÇÃO

validade e peso liquido, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
Sardinha, conserva em molho de tomate,
acondicionada em lata com 125g. com
06
identificação do produto.
VALOR TOTAL;

UND

QUANT

Unidade

3000

MARCA

burgues

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

R$ 3,98

R$11.940,00

R$ 336.577,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
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4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.

Segunda-feira
19 de Setembro de 2022
9 - Ano XVIII - Nº 3793

Ubatã

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
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5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
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7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 16 de Setembro de 2022.

_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador
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________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante

_________________________________________________
Eliete Cardim Bastos
NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATA
LTDA
Fornecedor
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022
Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto. Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 10.343.859/000157 - localizada no
endereço, Rua Lauro de Freitas S/N°, centro, Ubatã-BA , telefone (73) 3245-1327, neste ato representada
pela Sr.ª JANE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF Nº 250.038.605-87, portador do RG Nº 1417749, SSP/BA, residente e
domiciliada na Rua Lauro de Freitas, 68, Centro, Ubatã-BA, CEP 45.550-000, BRASIL.

06

20.

DISCRIMINAÇÃO
Arroz, parboilizado tipo 1, classe longo fino,
embalagem com 01 kg, com identificação do
produto.
CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ _
Précozida, açúcar, amido, sais minerais,
vitamina E, e aromatizante, acondicionada em
embalagem íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá
constar externamente, os dados de identificação
e procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, número de
registro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

UND

QUANT

MARCA

UND

5.000

Caçarola

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO
R$ 3,80

R$ 19.000,00

R$ 5,00

UND

900

Mucilon

R$ 4.500,00
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ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

entrega.
Fubá, de milho, enriquecido com ferro e acido
fólico, em pacote com 500g, com identificação PCT
do produto
Leite Condensado, tradicional contento no
mínimo 395g, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo LATA
de
validade

39

44

52
55

Massa para sopa, do tipo parafuso, com sêmola,
tipo parafuso, em pacote com 500gr, embalagem
transparente, com identificação do produto.

pct

Milho Xerém, embalagem de 500 gramas.

und

QUANT

4.500

MARCA

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

Incamilho R$ 1,44

R$ 6.480,00

R$ 5,75
2.000,00 Itambe

7.500,00 Brandini

Ovos de galinha, tipo granja, graúdo, em tabela
de
papelão
contendo
30
unidades. UND
UNIDADE DE FORNECIMENTO: TABELA
Proteína, de Soja texturizada, sabor frango.
67
Embalagem com 400 g, com dados de PCT
identificação do produto
Sal, refinado, iodado, para consumo doméstico,
quilogra
69
em saco plástico transparente contendo 1 kg,
ma
com identificação do produto.
VALOR TOTAL;
60

R$ 11.500,00

R$ 2,66

R$ 19.950,00

1000

dular

2000

somai

R$ 12,50

R$ 25.000,00

7.500

sora

R$ 3,47

R$ 26.000,00

1000

cisne

R$ 0,95

R$ 950,00

R$ 2,00

R$ 2.000,00

R$ 115.380,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
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3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.

5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
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5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
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5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
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7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
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registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 16 de Setembro de 2022.

________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante

_________________________________________________

JANE OLIVEIRA
Comercial de alimentos e materiais de
construção LTDA
Fornecedor
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_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022
Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto. Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: PRONTU INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pessoa
Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 10.498.270/0001-28 - localizada no endereço,
Loteamento Sales, sn, Lote 03, Quadra ACG, Distrito Industrial, Bairro Vermelho, Santo Antônio de
Jesus-BA CEP 44.572-610, neste ato representada pela Sr.ª JANDIRA MALVESSI, inscrito no CPF/MF Nº
257.423.379-49, portador do RG Nº 12-401.497, SSP/BA, residente e domiciliada na Avenida Fernando Machado, no.
1819 D, Apto 07, Bairro São Cristóvão na cidade de Chapeco-SC, CEP 89803-000.

06

DISCRIMINAÇÃO
Farinha láctea pacote, embalagem pacote com
400g.sabor natural ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico , açúcar,
vitaminas ,minerais, sal, e aromatizantes,
contendo glúten. Valor nutricional em 35 gramas
mínimo de 24 gramas de carboidratos 4 g. de
proteína e 2,5 g. de lipídio caixa com 12x 400gr.

UND

PCT

QUANT

720

MARCA

MILKLY

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

R$ 3,80

VALOR TOTAL;

R$ 7.560,00

R$ 7.560,00
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
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4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
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b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
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6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
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6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
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7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 19 de Setembro de 2022.

_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador
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________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante

_________________________________________________
Jandira Malvessi
PRONTU INDÚSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2022

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022

Pelo presente instrumento, o Diretor do Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE
REGISTRO DE PREÇOS, localizada Rua Lauro de Freitas, Nº 199, Centro, Sala de Reuniões do
Departamento de Licitação, Ubatã-Bahia, neste ato representado pela Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino,
nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Municipal Nº
251/2017 de 13 de março 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicada no DOM Nº3695 do dia
01/07/2022, transcorrido o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, a(s)
empresa(s) abaixo citadas, doravante denominada(s) Fornecedor (ES), firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAIS E SERVIÇOS
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos produtos/serviços estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:
NOME DA EMPRESA: AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATA LTDA Pessoa Jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF Nº 05.568.669/0001-06, localizada no endereço, Rua Antônio Gomes Filho, 04, Bairro
Gloria, Ubatã-BA ,telefone 73 3245-1327, neste ato representada pelo Sr. JANE OLIVEIRA, inscrito no
CPF/MF Nº 250.038.605-87, portador do RG Nº 1417749, SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Lauro de
Freitas, 68, Centro, Ubatã-BA, CEP 45.550-000, BRASIL.

ITEM
1
2
3

DESCRIÇÃO

Pneu automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO
1100, radial, ARO 22

CÂMARA DE AR, nova, adequada
para pneu 1100x22
PROTETOR de pneu, adequado para
pneu 1100x22

UND

QUANT.

MARCA

Und

8

FORMULA

Und

8

FLEXEN

Und

8

MAXXI

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$

VALOR UNIT.
R$
R$
2.439,92
R$
224,81
R$
85,27

Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, CEP. 45.550-000
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VALOR
TOTAL R$
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19.519,36

R$
1.798,48
R$
682,16
R$
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1
2
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DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO,
900X20, borrachudo
PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO,
900X20, liso

CÂMARA DE AR nova, adequada para
o pneu 900X20
PROTETOR de pneu, adequado para
4
pneu 900 x20
VALOR TOTAL DO LOTE 07
3

LOTE 08

UND

QUANT.

MARCA

VALOR UNIT.
R$

VALOR
TOTAL R$

Und

20

PIRELLI

1.561,50

31.230,00

Und

20

PIRELLI

1.470,40

29.408,00

und

20

Q.BOM

140,55

2.811,00

Und

20

SBN

52,55

1.051,00

64.500,00

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

MARCA

VALOR
TOTAL R$

1

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO
12.5 R 80 – 18 Dianteiro

VALOR UNIT.
R$

Und

6

MARCHER

R$
3.710,23

R$
22.261,38

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO
17.5/25 - traseiro

Und

6

DURABLE

R$
4.348,10

R$
26.088,60

DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

MARCA

Und

30

Und

20

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$
LOTE 11
ITEM
1
2

PNEU automotivo, novo, com selo do
INMETRO, radial, 275X80 R 22.5 borrachudo
PNEU automotivo, novo, com selo do
INMETRO, radial, 275X80 R 22.5 - liso

R$
48.349,98

VALOR UNIT.
R$

DRE

R$
2.663,71

VALOR
TOTAL R$

DRE

R$
2.789,43

R$
55.788,60

VALOR TOTAL DO LOTE 11 R$
LOTE 12
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79.911,30
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ITEM
1
2

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo, novo, com selo do
INMETRO 1000 R20 – Borrachudo
(Radial)
PNEU automotivo, novo, com selo do
INMETRO 1000 R20 – liso (Radial)

CÂMARA DE AR adequada para o
pneu 1000 R20
PROTETOR de pneu, adequado para
4
pneu 1000 R20
VALOR TOTAL DO LOTE 12
3

LOTE 15
ITEM
1

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO,
12.4 ARO24

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO,
12.4 ARO30
VALOR TOTAL DO LOTE 15 R$
2

ITEM
1

LOTE 21
ITEM
1

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO,
1400x24

DESCRIÇÃO

CÂMARA DE AR adequada para o
pneu 12,4 Aro 24

QUANT.

MARCA

VALOR UNIT.
R$

VALOR
TOTAL R$

Und

12

JET TRACK

1.969,78

23.637,36

Und

6

CENTELLA

1.712,80

10.276,80

Und

12

BRANSALES

179,94

2.159,28

Und

12

ABC

139,71

1.676,52

UND

QUANT.

MARCA

VALOR UNIT.
R$

VALOR
TOTAL R$

Und

8

PANTHER

1.788,01

14.304,08

Und

8

DYNA

7.086,99

56.695,92

37.749,96

71.000,00

UND

QUANT.

MARCA

Und

12

QH

UND

QUANT.

MARCA

Und

12

TORTUGA

VALOR UNIT.
R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR UNIT.
R$
R$
320,00

VALOR
TOTAL R$
R$
3.840,00

R$
3.750,00

R$
45.000,00
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ITEM
1
LOTE 23
ITEM
1
LOTE 24
ITEM

CÂMARA DE AR adequada para o
pneu – 12,5 R 80-18

DESCRIÇÃO

CÂMARA DE AR adequada para o
pneu – 17,5/25

DESCRIÇÃO

CÂMARA DE AR adequada para o
pneu – 18,4 Aro 30

VALOR UNIT.
R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR UNIT.
R$

CONTINETAL

340

VALOR
TOTAL R$

QUANT.

MARCA

12

TR

VALOR UNIT.
R$

VALOR
TOTAL R$

UND

QUANT.

MARCA

Und

12

TR

UND

QUANT.

MARCA

Und

12

UND
Und

240

469

2.880,00

4.080,00

5.628,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação,
órgão gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal Nº 251/2017de 13/03/2017e demais
legislações vigentes, autorização para fornecimento dos produtos/serviços para serem atendidos, de
acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado
e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de fornecimento dos
produtos/serviços, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no Edital para iniciar o
fornecimento dos produtos/serviços.

3.5. A forma de fornecimento dos produtos/serviços será parcelada, obedecendo à solicitação dos órgãos
participantes do SRP, através de emissão da Ordem de Serviço. O local da entrega será estabelecido pela
CONTRATANTE, conforme descrito na autorização de fornecimento, sendo que o fornecimento deverá ser
de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edita do PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) - Nº 013/2022, (SRP) Termo de Referência, Anexo I, com a
proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente
indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após apresentação do Boletim de Medição, acompanhado
da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorização de fornecimento, assim
como Boletim de Medição, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo,
para conferência dos quantitativos efetivamente executado. Não será aceita a emissão de boletos bancários
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos/serviços, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos/serviços entregues, total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata
e da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Lei Nº 8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos/serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO (SRP) - Nº 013/2022.

5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

6.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
6.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;

6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);

6.1.1.3. A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento
de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal Nº
8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de não fornecimento total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s)
de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos
XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.

6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido.

6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por escrito com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado
origem ao Registro de Preços.

6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no
Diário Oficial do Município.
7.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS (SRP).
7.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal Nº
251 de 13 de março de 2017, a Comissão Permanente de Licitação.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã - Bahia, 30 de Agosto de 2022.

José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
(Órgão Gerenciador)
Joana Angélica Azevedo Souza
Secretário Municipal de Educação
(Órgão Participante)
Bárbara Santiago Madeiro
Secretária Municipal de Saúde
(Órgão Participante)

Paulo Henrique Ribeiro Souza Ribeiro Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
(Órgão Participante)
AUTO PEÇAS CIDADE DE UBATA LTDA
JANE OLIVEIRA
Sócia
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Lidjones Maia Miranda
Secretário Municipal de Assistência Social
(Órgão Participante

Paulo Souza Longo
Secretario Municipal de Administração
(Órgão Participante)
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2022

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022

Pelo presente instrumento, o Diretor do Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE
REGISTRO DE PREÇOS, localizada Rua Lauro de Freitas, Nº 199, Centro, Sala de Reuniões do
Departamento de Licitação, Ubatã-Bahia, neste ato representado pela Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino,
nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Municipal Nº
251/2017 de 13 de março 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicada no DOM Nº3695 do dia
01/07/2022, transcorrido o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, a(s)
empresa(s) abaixo citadas, doravante denominada(s) Fornecedor (ES), firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAIS E SERVIÇOS
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos produtos/serviços estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:
NOME DA EMPRESA: EDILSON JESUS NASCIMENTO DE UBATÃ - ME Pessoa Jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF Nº17.663.770/0001-17, localizada no endereço, Rua Flavio Dias, 40-Bairro Gloria-Ubatã –
BA, CEP 45550-000 ,telefone (73) 3245-2484, neste ato representada pelo Sr. Edison Jesus Nascimento,
inscrito no CPF/MF Nº 013.814.185-11, portador do RG Nº 12.828.773-05, residente e domiciliado na Travessa
3, n° 144, bairro Gloria, Ubatã – BA.

ITEM
1

Pneu automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO, sem
câmara, dimensões 175/70 R13

LOTE 02
ITEM
1

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Pneu automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO, sem
câmara, dimensões 175/70 R14

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

84

DUNLOP

R$ 415,00

R$ 34.860,00

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

112

DUNLOP

R$ 475,00
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ITEM
1

Pneu automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO, sem
câmara, dimensões 195 R14

LOTE 04
ITEM
1

1

1

1

1
2
3

DESCRIÇÃO

Pneu automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO, sem
câmara, dimensões: 205/60 R15.

LOTE 13
ITEM

DESCRIÇÃO

Pneu automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante, com selo do INMETRO, sem
câmara, dimensões: 205/65 R15.

LOTE 10
ITEM

DESCRIÇÃO

Pneu, automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante 185/70, radial, ARO 14

LOTE 09
ITEM

DESCRIÇÃO

Pneu, automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante 215/75, radial, ARO 17,5

LOTE 05
ITEM

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante,com selo do INMETRO, 14.00 R24
(Radial)
CÂMARA DE AR adequada para o pneu –
14.00 R24

PROTETOR de pneu adequado para o pneu
– 14.00 R24
VALOR TOTAL DO LOTE 13 R$ 70.999,92

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

UND

QUANT

MARCA

Und

48

DUNLOP

R$ 480,00

R$ 23.040,00

UND

QUANT

MARCA

Und

28

GOODYER

VALOR
UNIT. R$

R$ 825,00

VALOR
TOTAL R$

R$ 23.100,00

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

UND

34

DUNLOP

R$ 465,00

R$ 15.810,00

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

10

DUNLOP

R$ 625,00

R$ 6.250,00

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

10

DUNLOP

R$ 610,00

R$ 6.100,00

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

12

MALHOTRA

Und

12

MAGNUM

R$ 521,50

R$ 6.258,00

Und

12

TOP TEC

R$ 154,76

R$ 1.857,12

R$ 5.240,40 R$ 62.884,80
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ITEM

DESCRIÇÃO

Pneu traseiro para motocicleta, de primeira
linha do fabricante, com selo do IMETRO,
90/90 - 18
Pneu Dianteiro para motocicleta, de primeira
2
linha do fabricante, com selo do IMETRO,
2.75 - 18
VALOR TOTAL DO LOTE 14 R$ 1.250,00
1

\ LOTE 16
ITEM
1

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante com selo do INMETRO, 225/75
R16

LOTE 17
ITEM
1

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante com selo do INMETRO, 225/65
R16

LOTE 18
ITEM
1

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante com selo do INMETRO, 195/65
R16

LOTE 19
ITEM
1

DESCRIÇÃO

PNEU automotivo novo, de 1ª linha do
fabricante com selo do INMETRO, 215/65
R16

LOTE 25 – SERVIÇOS
ITEM
1
2
3

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

4

LEVORIM

R$ 162,42

Und

4

LEVORIM

R$ 150,08

R$ 600,32

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

R$ 649,68

Und

10

DUNLOP

R$ 880,00

R$ 8.800,00

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

52

DUNLOP

R$ 880,00

R$ 45.760,00

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

10

DUNLOP

R$ 590,00

R$ 5.900,00

UND

QUANT
.

MARCA

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Und

DESCRIÇÃO

Serviço de Alinhamento de Pneu de veículo de passeio

12

DUNLOP

R$ 505,00

R$ 6.060,00

UND

QUANT.

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

R$ 58,22

R$ 6.986,40

R$ 58,23

R$ 6.405,30

Serv.

Serviço de Balanceamento de Pneu de veículo de
Serv.
passeio
Serviço de Cambagem de Pneu de veículo de passeio

Serv.

120
142
110

R$ 19,39
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5
6
7
8

Serviço de Alinhamento de Pneu de veículo
(vans e furgão)
Serviço de Balanceamento de Pneu de veículo
(vans e furgão)
Serviço de Cambagem de Pneu de veículo
(vans e furgão)
Serviço de Alinhamento de Pneu de
pesado(caminhão e ônibus)
Serviço de Balanceamento de Pneu de
pesado(caminhão e ônibus)
VALOR TOTAL DO LOTE 25 R$ 28.000,00

utilitário

utilitário
utilitário
veículo
veículo

Serv.
Serv.
Serv.
Serv.
Serv.

42
34
34
34
42

R$ 77,61

R$ 3.259,62

R$ 77,60

R$ 2.638,40

R$ 92,17

R$ 1.833,72

R$ 29,10
R$ 92,17

R$ 989,40

R$ 3.133,78

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação,
órgão gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal Nº 251/2017de 13/03/2017e demais
legislações vigentes, autorização para fornecimento dos produtos/serviços para serem atendidos, de
acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado
e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de fornecimento dos
produtos/serviços, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no Edital para iniciar o
fornecimento dos produtos/serviços.

3.5. A forma de fornecimento dos produtos/serviços será parcelada, obedecendo à solicitação dos órgãos
participantes do SRP, através de emissão da Ordem de Serviço. O local da entrega será estabelecido pela
CONTRATANTE, conforme descrito na autorização de fornecimento, sendo que o fornecimento deverá ser
de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edita do PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) - Nº 013/2022, (SRP) Termo de Referência, Anexo I, com a
proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente
indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após apresentação do Boletim de Medição, acompanhado
da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorização de fornecimento, assim
como Boletim de Medição, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo,
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para conferência dos quantitativos efetivamente executado. Não será aceita a emissão de boletos bancários
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos/serviços, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos/serviços entregues, total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata
e da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Lei Nº 8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos/serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
a)

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO (SRP) - Nº 013/2022.

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

6.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
6.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;

6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);

6.1.1.3. A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento
de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal Nº
8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de não fornecimento total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s)
de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos
XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.

6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido.

6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por escrito com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado
origem ao Registro de Preços.

6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no
Diário Oficial do Município.
7.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS (SRP).
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7.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal Nº
251 de 13 de março de 2017, a Comissão Permanente de Licitação.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã - Bahia, 30 de Agosto de 2022.

José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
(Órgão Gerenciador)
Joana Angélica Azevedo Souza
Secretário Municipal de Educação
(Órgão Participante)
Bárbara Santiago Madeiro
Secretária Municipal de Saúde
(Órgão Participante)

Paulo Souza Longo
Secretario Municipal de Administração
(Órgão Participante)
Paulo Henrique Ribeiro Souza Ribeiro Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
(Órgão Participante)
EDILSON JESUS NASCIMENTODE UBATÃ-ME
Edilson de Jesus Nascimento
Sócio
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Lidjones Maia Miranda
Secretário Municipal de Assistência Social

(Órgão Participante)
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2022

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022

Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto.Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: Q BARBOSA MEDRADO DE IPIAÚ EIRELI - EPP Pessoa Jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 17.308.620/0001-95 - localizada na Av. Getúlio Vargas, Nº 65
Centro – Ipiaú – Bahia, telefone (73) 3531-5910, neste ato representada pela Srª. QUÉDIMA
BARBOSA MEDRADO, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF Nº 060.669.155-77, portador do RG Nº
15.338.962-16, residente e domiciliado na Praça do Honório, nº 112, Térreo, B. Democracia, Ipiaú BA,
CEP. 45.570-000.

7
8
12
21
22

Descrição

Amido, de milho, enriquecido com vitamina e ferro, usado para
preparo de mingaus, papas, bolos, molhos, cremes, doces e salgados,
em caixa com 200g, contendo identificação do produto.

Arroz, parboilizado tipo 1, classe longo fino, embalagem com 01 kg,
com identificação do produto.
Aveia, em flocos finos, rica em fibra, proteínas, em caixa com 200g,
com identificação do produto.
Biscoito doce, tradicional, rico em vitaminas e cálcio, sabores de:
leite/maizena/coco e nata, em pacote com dupla proteção contendo
400gr e identificação do produto.
Chocolate em pó tipo cacau. 1ª qualidade com 200gr com
identificação do produto.
Chocolate em pó, concentrado, adocicado, rico em vitaminas e ferro,
em pacote com 200g, com identificação do produto.

Unidade

Marca

Quant. V. Unit.
1000

R$ 2,90

R$ 2.900,00

Unidade

SAFRA

10000

R$ 3,70

R$ 37.000,00

Caixa

QUAKER

300

R$ 3,00

R$ 900,00

PACOTE

MABEL

30000

R$ 4,00

R$ 120.000,00

1000

R$ 3,59

R$ 3.590,00

3000

R$ 2,90

R$ 8.700,00

Caixa

APTI

PACOTE

MAVALE
R
O
PACOTE MAVALE
R
O
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27

Creme, de leite esterilizado, homogeneizado, com 25% de gordura, rico Lata
em cremosidade, sabor e consistência, acondicionado em lata com
1,030 kg, com identificação do produto.

32

Farinha, de trigo, tipo 1, tradicional, sem adição de fermento,
Enriquecida com ferro e acido fólico, embalagem plástica
transparente de 01 kg, com identificação do produto.
Fermento biológico, em pacote contendo 500 gramas, com
Identificação do produto marca do fabricante, prazo de validade.
Gelatina de varios sabores, contendo no mínimo 30 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. cx c/ 24 un.
Margarina, cremosa, com teor de lipídio entre 50 a 70%,
acondicionada em pote de 500g, com identificação do produto.
Massa para sopa, com sêmola, em pacote com 500gr, embalagem
transparente, com identificação do produto.
Milho verde, em conserva, acondicionada em lata com peso liquido
drenado de 200g, com identificação do produto.
Oléo, comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol,
embalagem plástica com 900 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.

40
50
51
54
59

200

R$ 4,00

R$ 800,00

Quilogram FINNA
a

2000

R$ 4,45

R$ 8.900,00

Unidade

150

R$ 16,00

R$ 2.400,00

Caixa

FLESCHI
M
AM
SOL

400

R$ 30,00

R$ 12.000,00

Unidade

DELINE

2000

R$ 5,40

R$ 10.800,00

PACOTE

PETYAN

1050

R$ 3,04

R$ 3.192,00

Unidade

QUERO

3000

R$ 2,96

R$ 8.880,00

Unidade

LIZA

1500

R$ 6,66

R$ 9.990,00

R$ 230.052,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
2
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4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.

5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
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5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);

7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;

7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.

7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.

8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 16 de Setembro de 2022.

________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante
_________________________________________________
Quédima Barbosa Medrado
Q Barbosa Medrado de Ipiaú Eireli - Epp
Fornecedor
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_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2022

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022

Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto. Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATA LTDA Pessoa Jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 30.948.174 / 0001 - 41 localizada no endereço, AV
LANDULFO ALVES, Nº 89 UBATÃ BA, telefone (73) 3531-4148, neste ato representada pela Sr.ª
ELIETE CARDIM BASTOS, casada, inscrita no CPF/MF Nº 525.053.165-20, portadora do RG Nº
0498580334, residente e domiciliada na Av. Getúlio Vargas, nº 55, Térreo, Centro, Ipiaú BA, Cep.
45.570-000.

01.
02.
03
04
05

DISCRIMINAÇÃO

UND

Açúcar, cristal comum, alvo, em embalagem
quilograma
plástica transparente contendo 01kg.
Azeite, de oliva, refinado, em lata de 200ml,
Unidade
com identificação do produto.
Coxa e sobre coxa de frango, tipo de granja,
inteira, congelada, acondicionada em Quilograma
embalagem plástica transparente.
Iogurte (sabores diversos) CAIXA COM 120
Caixa
UNIDADES DE 150 ml
Salsicha, composta de carne de boi e suína,
para cachorro quente (hot dog), em saco
Quilograma
plástico transparente com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de

QUANT
30.000

MARCA
vida

450

Campo
belo

3000

gujão

1200

conquista

2000

Pifpaf

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO
R$ 3,58
R$ 3,90
R$ 9,83
R$ 141,66
R$ 8,00
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R$ 107.400,00
R$ 1.755,00
R$ 29.490,00
R$ 169.992,00
R$ 16.000,00
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ITEM

DISCRIMINAÇÃO

validade e peso liquido, de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
Sardinha, conserva em molho de tomate,
acondicionada em lata com 125g. com
06
identificação do produto.
VALOR TOTAL;

UND

QUANT

Unidade

3000

MARCA

burgues

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

R$ 3,98

R$11.940,00

R$ 336.577,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
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4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
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4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.

5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
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5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);

7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
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7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.

8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 16 de Setembro de 2022.

________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante

_________________________________________________
Eliete Cardim Bastos
NE COMERCIAL DE ALIMENTOS DE UBATA
LTDA
Fornecedor
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_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2022

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022

Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto. Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 10.343.859/000157 - localizada no
endereço, Rua Lauro de Freitas S/N°, centro, Ubatã-BA , telefone (73) 3245-1327, neste ato representada
pela Sr.ª JANE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF Nº 250.038.605-87, portador do RG Nº 1417749, SSP/BA, residente e
domiciliada na Rua Lauro de Freitas, 68, Centro, Ubatã-BA, CEP 45.550-000, BRASIL.

06

20.

DISCRIMINAÇÃO

Arroz, parboilizado tipo 1, classe longo fino,
embalagem com 01 kg, com identificação do
produto.
CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ _
Précozida, açúcar, amido, sais minerais,
vitamina E, e aromatizante, acondicionada em
embalagem íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá
constar externamente, os dados de identificação
e procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, número de
registro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de

UND

QUANT

MARCA

UND

5.000

Caçarola

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO
R$ 3,80

R$ 19.000,00

R$ 5,00
UND

900

Mucilon
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ITEM
39
44

55

UND

entrega.
Fubá, de milho, enriquecido com ferro e acido
fólico, em pacote com 500g, com identificação PCT
do produto
Leite Condensado, tradicional contento no
mínimo 395g, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo LATA
de
validade
Massa para sopa, do tipo parafuso, com sêmola,
tipo parafuso, em pacote com 500gr, embalagem
transparente, com identificação do produto.
Milho Xerém, embalagem de 500 gramas.

pct

QUANT
4.500

MARCA

Incamilho R$ 1,44

2.000,00 Itambe

7.500,00 Brandini

und

Ovos de galinha, tipo granja, graúdo, em tabela
de
papelão
contendo
30
unidades. UND
UNIDADE DE FORNECIMENTO: TABELA
Proteína, de Soja texturizada, sabor frango.
67
Embalagem com 400 g, com dados de PCT
identificação do produto
Sal, refinado, iodado, para consumo doméstico,
quilogra
69
em saco plástico transparente contendo 1 kg,
ma
com identificação do produto.
VALOR TOTAL;
60

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

R$ 5,75

R$ 2,66

R$ 6.480,00

R$ 11.500,00

R$ 19.950,00

1000

dular

2000

somai

R$ 12,50

R$ 25.000,00

7.500

sora

R$ 3,47

R$ 26.000,00

1000

cisne

R$ 0,95

R$ 950,00

R$ 2,00

R$ 2.000,00

R$ 115.380,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.

5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

3
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKI1ODA2MKQ2RTBGMDNCRU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 3 de5

5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
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5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
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registro;

7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.

7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.

8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 16 de Setembro de 2022.

________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante

_________________________________________________

JANE OLIVEIRA
Comercial de alimentos e materiais de
construção LTDA
Fornecedor
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_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2022

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022

Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 012/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM publicada no DOM nº 3738 do dia 11 de agosto. Transcurso o prazo para interposição de recursos e a
necessária homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DNO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DOS DICENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: PRONTU INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pessoa
Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 10.498.270/0001-28 - localizada no endereço,
Loteamento Sales, sn, Lote 03, Quadra ACG, Distrito Industrial, Bairro Vermelho, Santo Antônio de
Jesus-BA CEP 44.572-610, neste ato representada pela Sr.ª JANDIRA MALVESSI, inscrito no CPF/MF Nº
257.423.379-49, portador do RG Nº 12-401.497, SSP/BA, residente e domiciliada na Avenida Fernando Machado, no.
1819 D, Apto 07, Bairro São Cristóvão na cidade de Chapeco-SC, CEP 89803-000.

06

DISCRIMINAÇÃO

Farinha láctea pacote, embalagem pacote com
400g.sabor natural ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico , açúcar,
vitaminas ,minerais, sal, e aromatizantes,
contendo glúten. Valor nutricional em 35 gramas
mínimo de 24 gramas de carboidratos 4 g. de
proteína e 2,5 g. de lipídio caixa com 12x 400gr.

UND

PCT

QUANT

720

MARCA

MILKLY

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

R$ 3,80

VALOR TOTAL;

R$ 7.560,00

R$ 7.560,00
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – 012/2022, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

2
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKI1ODA2MKQ2RTBGMDNCRU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 2 de5

4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
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b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.

5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.2- Os órgãos e entidades que não participarem 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 fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
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6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
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6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);

7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.

7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
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7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.

8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Ubatã-Bahia, 19 de Setembro de 2022.

________________________________________________
Joana Angélica Azevedo Souza
Sec. Municipal de Educação
Órgão participante

_________________________________________________
Jandira Malvessi
PRONTU INDÚSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Fornecedor
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_________________________________________________
José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
Orgão Gerenciador

