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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 001/2021 

Aos 05 dias do mês de maio de 2021, presente de um lado o MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação.1. neste ato representado pelo Sr. Pedro Oliveira de Melo, 
portador do CPF de nº 729.869.485-53, Secretário de Administração, doravante denominado 
MUNICIPIO, e do outro a empresa; 2W COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIREU, CNPJ Nª 
34.411.587/0001-43, localizada na Rua Pedro Sessenta, nº 180, Joaquim Romão, Jequié-BA, neste ato 
representado pelo Sr. Wali Almeida Midlej Silva, portador do RG: 0478697392 SSP/BA, simplesmente 
denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, referente ao 
Pregão Eletrônico PE 001/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O 
FORNECIMENTO DE G~NEROS ALIMENTiCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA 
ESCOLAR DO ANO DE 2021, relacionados no Anexo Único desta Ata, nos termos da Lei n.0 8.666193, 
da Lei n" 10.520/02 e do Decreto Municipal n.º 278/2014, consoante as seguintes cláusulas e condições: 

1. DO OBJETO 
1.1 - O objeto desta Ata é o registro das preços classificados no Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2021, 
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo 
de execução e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas 
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se 
transcritas. 
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da 
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser 
convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas 
pertinentes. 
1.3-A (s) contratação (ões) derivadas do registro obedecerão às condições do Edital e seus anexos. 
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não 
se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à 
disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que 
necessitar, até o limite estabelecida. 
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licítações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições. 
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes 
nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado. 
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas para pagamento referente ao fornecimento dos itens previsto nesta Ata correrão por conta 
das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização de Fornecimento (~~ ~ 

3. DO PREÇO 1'34.411.587/0001-431 
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado abaixo: 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UNO MARCA QTD R$ UNIT. R$TOTAL 

LOTE 02 

1 ACEM: CARNE BOVINA KG JB 1.500 26,24 39.357,60 
s 

2 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO KG JB 1.500 29,64 44.454,00 
s 
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CARNE DE CHARQUE KG BERTIM 400 35,70 

CARNE DO SOL KG MELHOR 1.500 34,59 

CARNEMOIDA KG JF 10. 12,40 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG avigro 3.000 8,31 

FIGADO BOVINO KG JB 1.000 13,49 
s 

FILE DE MERLUZA KG costasul 2.000 29,64 

INGUIÇA CALABRESA KG rezende 1.000 18,08 

ovos dz BL 9.000 4,96 

PEITO DE FRANGO ex avigro 9.000 9,55 

SARDINHA EM CONSERVAS 125gr UNO somag=t 400 3,46 

Total 

14280,00 

51.885,00 

124.000,00 

24.924,00 

13.490,00 

59.272,00 

18.079,20 

44.640,00 

85.932,00 

1.383,84 

521.697,64 

3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos 
sociais, administração, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa 
acessória ou necessária, não especificada nesta Ata. 
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando 
inexatas. 

4. DO REAJUSTE 
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela 
"Administração". 
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casas de incidência de novos impostos ou 
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos 
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de 
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais 
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, 
componentes ou de outros documentos. 
4.5 -A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado. 

5. DOS PRAZOS 
5.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da convocação expedida pelo Município. 
5.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da 
presente Ata. 
5.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o 
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus. 
5.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá 
repetir o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante "so QUblicado no 
Diário Oficial do Município. (.t 

134.411.587/0001431 
6. DO PAGAMENTO '1.WOliné<W, flis!ri~e~ 

Eín!N, 

6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de arde 
conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de vEhifíca 
de cada parcela. 

rédito em 
adi.!!!IJlemento 

6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da contratada. 
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá dias após a data de sua apresentação válida. 
6.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta 
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apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da 
entrega. 
6.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de 
tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado. 
6.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao 
Fornecedor. 

1. DA CONTRATAÇÃO 
7.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento das itens constante do Registro de Preços a serem 
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização de 
Fornecimento - AF, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação 
vigente. 
7.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os 
quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos 
estabelecidos no Edital. 
7.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e 
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao preço. 
7.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais 
de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público 
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o 
solicitado pelo Município, observadas as condições do Edital e os preços registrados dos demais 
Fornecedores. 
7.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer os itens, para o qual foi classificado, durante o período da revisão 
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão. 
7.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que 
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do 
objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município. 

8. DA ENTREGA 
8.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor responsável 
designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a 
conferência. 
Parágrafo Primeiro - O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotadas, pelo 
Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso li, da Lei n.0 8.666/93. 
Parágrafo Segundo - O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento 
em desacordo com as especificações do objeto da licitação. 
82 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sabre a qualidade e 
pontualidade da entrega dos itens licitados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o 
Município; 
8.3 - Em caso de divergência entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os itens efetivamente entregues, 
o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis. 
8.4 - O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura da AF pelo 
Fornecedor. 
8.5- O fornecimento somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal, 
expedido pelo setor de recebimento da Prefeitura, através do carimbo padrão. 
8.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde 
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração. 
8. 7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução :trumento, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitM~ o exigidas 
no Edital. w~o.ll1st•~·~ 

Eirel!. 

9. DAS PENALIDADES L """','~~·;.;~--- 1 
9.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas""nã Ata;-1>ujeitará o 
Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia 
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e ampla defesa em processo administrativo. 
9.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização de Fornecimento - AF, ensejará a 
suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração. 
9.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos: 
1 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o 
Contrato ou a Autorização de Fornecimento - AF, dentro de 10 {dez) dias corridos, contados da data de 
sua convocação; 
li - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento não realizado; 
Ili - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo dia. 
9.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata. 
9.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor 
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
9.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de 
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que 
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro. 
9. 7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 
9.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos 
decorrentes de atraso, paralisação ou interrupção do fornecimento, exceto quando isto ocorrer por 
exigência do Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser 
devidamente comunicadas ao Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua ocorrência. 
9.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de
obra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento; 

1 O. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
10.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no 
Edital. 
10.3 -A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 
da Lei n.0 8.666/93. 
10.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 
80 da Lei n.0 8.666/93. 

11. DA COBRANÇA JUDICIAL 
11.1 ~ As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, 
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível. 

12. DA FISCALIZAÇÃO 
12.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela Secretaria de Administração. 
12.2 - Em caso de divergência entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os itens efetivamente 
entregues, o Fornecedor será notificado para sanar as divergências imediatamente, senda a ocorrência 
comunicada a Secretaria Municipal de Administração para adoção das providências cabíveis. 
12.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o 
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento. 

13. DA VINCULAÇÃO AO EDIT Al :J 
13.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento dos itens, ao menta na 
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, íntegra este te . . endentemente 
da transcrição, para todos os fins e efeitos legais. L""'"""º5,'f.~~~-_,-

hquM·ila~ 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



ESTADO DA BAHIA 
MUNICiPIO OE AMÉRICA DOURADA 
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000 
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96 

14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento. 

15. 00 CANCELAMENTO DO REGISTRO 00 FORNECEDOR 
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando: 
1 - o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização 
de Fornecimento e Contrato; 
li - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços; 
Ili - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por 
um dos motivos elencados nos incisos 1 a vm do art. 78 da Lei n.Q 8.666/93. 
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes 
hipóteses: 
1 - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; 
li - por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o 
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro. 
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 
da data da publicação. 
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, 
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do 
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do 
Fornecimento dos itens até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no ínstrumento 
convocatório e na presente Ata. 
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos 
bens ou serviços constantes do Registro de Preços. 

16. DO FORO 
16.1. Fica eleito o foro da comarca de João Dourado, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos 
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado 
que possa ser. 

JOELSON CAROOOO 00 ROSÁRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL OE AMERICA DOURADA 

SECRETARIO OE EDUCAÇÃO 

CIA{(~~ 
134.411.587/0001-431 

2W (:oméfdo, óOOibuição e.~ 
Eil'l!lí. 

Rua """*"'~ta. Joo<!uim l!omii> • 

L C€P: 45:.lQ<J.540 _J 
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2W COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIREU 
CNPJ Nº 34.411.587/0001-43 
CONTRATADA 

Amarica Dourada, 05 de maio de 2021. 
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