ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
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CONTRATO N°472/2020 - REF. ATA DE REGISTRO DE PEÇOS N° 016/2020,
REF. - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 024/2020

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
14.694.400/0001-59, situada à Avenida Nossa Senhora da Vitória, s/n, Centro — Lençóis - Ba, neste ato
representado pelo Prefeito municipal, Sr MARCOS AIRTON ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, maior, capaz,
casado, portador do RG n° 01872544 94SSP/BA e CPF n° 248152415-20, residente na Rua Nair Alves s/n,
centro, Distrito Cel. Octaviano Alves, CEP. 46.960-000, Município de Lençóis — Bahia, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS — ME, CNPJ N°
08.110.302/001-24, com sede na Rua Francisco de Melo, 15 — B, centro, CEP. 46.960-000 — Lençóis — Bahia,
representada por seu sócio proprietário Sr. Diones Paulo Matos dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, RG
n° 1309937869 SSP/BA e CPF. n° 028.422.335-05, residente e domiciliado na Travessa Alto do Cajueiro, s/n,
centro, município de Lençóis — Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base na Ata de Registro de
Preço n° 016/2020, decorrente do Pregão Presencial Para Registro de Preço n° 024/2020, firmam, neste ato, o
presente contrato na forma da Lei Federal 8.666/93, sob as condições contidas nas cláusulas seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO.
1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas
de alimentação, para atender a demanda das diversas secretarias da municipalidade,conforme ata de
registro de preços no 016/2020 e demais elementos que compuseram o registro de preços, termo de
referência, edital e proposta vencedora, os quais ficam integradas a este contrato como se aqui
estivessem transcritas.
LOTE 01- CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS
ITENS

01

02
03

ESPECIFICAÇÕES
Açúcar cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca,
com aspecto, cor e cheiro próprio, umidade máxima de 0,3%
P/P, sem fermentação, isento de sujidades diversas, embalagem
contendo 01 kg com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
normas e resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Arroz branco polido, classe longo fino, tipo 1.Embalagem
contendo 01 kg, beneficiado, polido, grãos, com teor de umidade
máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido de acordo com as normas e resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
Biscoito tipo creme cracker, embalagem dupla contendo no
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mínimo 400g, com dados de identificação do produto, marca do
PCT
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
normas e resohjsões vigentes da ANVISA/MS.
Café torrado e moído, embalagem a vácuo contendo 250g, de
. primeira qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira
02
PCT
da Industria do Café — ABIC. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do MS
04
Carne bovina Charqueada dianteiro, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
01
Kg
carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da
05
A rcultura, DIPOA n° 304 de 22/04/96 e n ° 145 de 22/04/98.
Kg
Farinha de mandioca, grupo 1, seca, subgrupo fina, tipo 1,
embalagem contendo no mínimo 1 kg com dados de
02
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido de acordo com as normas e resoluções vigentes da
06
CNNPA
Feijão carioquinha tipo 1, novo, embalagem em saco plástico
contendo 1 kg, com as seguintes características: constituídos de
grãos inteiros e sãos, teor de umidade máxima de 15%, isento de
sujidades e mistura de outras variedades e espécies diversas,
02
validade mínima de 05 meses da data de entrega do produto com
Kg
do produto, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
07
normas e resoluções vigentes da ANVISA/SIF e outras.
Flocos de milho, embalagem contendo no mínimo 500g com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
02
PCT
validade, peso liquido de acordo com as normas e resoluções
08
12/78 da CNNPA.
Leite em pó integral, embalagem contendo no mínimo 200g com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
02
PCT
validade, peso liquido de acordo com as normas e resoluções
09
vigentes da ANVISA/MS.
Macarrão tipo espaguete, a base de farinha com ovos,
embalagem contendo no mínimo 500g com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, PCT
02
peso liquido de acordo com as normas e resoluções vigentes da
10
ANVISAJMS.
Margarina tipo vegetal, cremosa com sal, embalagem em pote
com 250g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
UN
02
normas e resoluções vigentes da ANVISA/MS e registro no MS
11
e registro no MS.
Óleo comestível vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol,
rico em vitamina E, embalagem contendo no mínimo 900 ml,
01
UN
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido de acordo com as normas e
12
resoluções 482/99 da ANVISA.
Sal refinado, iodado para consumo doméstico, embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do
UN
01
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
normas e resoluções vigentes da ANVISAJMS ou Ministério da
13
Agricultura.
VALOR UNITÁRIO DA CESTA BÁSICA
VALOR UNITÁRIO DA CESTA BÁSICA MULTIPLICADO POR 1.500 ( hum mil e
quinhentas) CESTAS

i
i UTING
A

4,70

9,40

JOA

40,37

40,37

BELA
BONO

3,80

7,60

TLTU

9,49 , 18,98

CUCO

POLLY

5,89

11,78

PETYAN

2,55

5,10

PRIMOR

2,61

____
5,22

5,695,69

Soya

MAX

0,95

0,95

R$126,58
RS189.870,00
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1.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com a ordem de
fornecimento emitida pelo setor de compras. Os produtos serãoentregues em horários programados
pela administração em quantidades constantes na respectiva ordem de fornecimento.
1.2. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade suficiente e compatível com a previsão
de tempo de armazenagem e uso, sob pena de reprovação e devolução do produto. Como regra, o
prazo de validade deverá ser, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento), em relação ao prazo constante
em cada embalagem após o efetivo recebimento pela administração.
1.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
1.4. A empresa contratada deverá efetuar o fornecimento conforme a sua proposta e nos locais
indicados pela administração e estabelecidos no termo de referência e proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO
2. O presente contrato terá vigência de sua assinatura até completar 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes e por prazo estabelecido peia Administração, tudo
em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93, no que se refere à duração e prorrogação de
prazo, e que possa ser aplicado ao presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA — FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO.
3. A contratada obriga-se a executar o objeto deste contrato nos termos da ata de registro de preços e
do respectivo edital, conforme as necessidades do contratante, disponibilizando-os, imediatamente, nos
locais indicados pelo setor/órgão solicitante.
3.1. O fornecimento será executado conforme indicado no termo de referência do edital, o qual integra
este contrato para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.
4. O preço global estimado do presente instrumento será de R$189.870,00 ( Cento e oitenta e nove mil,
oitocentos e setenta reais), conforme a proposta vencedora do pregão presencial para registro de preços
n° 024/2020 e ata de registro de preço n° 016/2020, a ser pago conforme a quantidade do fornecimento
efetivamente atestado.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO.
5. O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos produtos, com apresentação da fatura
devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pelo contratante.
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5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo alguma
pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
5.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá
ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6. Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta das dotações
orçamentárias codificadas:
Órgão: 2.09 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTENCIA SOCIAL
Proj./Ativ.: 2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 -0000 Material de Consumo
Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj./Ativ.: 2.007 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 0000 Material de Consumo
CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO.
7. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo diretor de compras,
gestor do contrato, ou, ainda, por quaisquer servidores indicados para tal finalidade.
7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
7.2. O contratante poderá determinar a substituição dos produtos fornecidos, desde que em desacordo
com o presente edital ou com as normas legais.
7.3. São atribuições e deveres do gestor do contrato:
a) Inteirar-se do conteúdo do contrato, principalmente em relação às obrigações e deveres das partes;
b) Verificar se o fornecimento está sendo realizado em conformidade com o contrato, edital e teimo de
referência;
c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada, inclusive
trabalhista e fiscal, podendo solicitar os documentos que comprovem a regularidade dos e gos trabalhistas,
previdenciários e sociais, condicionando os pagamentos das faturas;
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O Outras atividades fiscalizatórias explicitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento da execução
contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.
8.1. - DO CONTRATADO:
8.1.1. Fornecer os produtos solicitados nos termos exigidos no edital, termo de referência e demais condições
estabelecidas na legislação e regulamentações.
8.1.2. Efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 05cinco dias, contados da solicitação, salvo outro
específico previsto no edital ou se situação de urgência reclamar pronto atendimento.
8.1.3. Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
8.1.4. Descarregar e armazenar os produtos conforme orientação da administração.
8.1.5. Substituir, imediatamente, os produtos que não se adeguem as exigências do edital ou que não tenham
boa aceitação.
8.1.6. Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do contratante.
8.1.7. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8.1.8. Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução do objeto da presente licitação, isentando, assim, a
Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir consequentemente ao contrato, obrigando-se,
outrossim, a reparar os danos causados, ou ressarcir as despesas deles resultantes.
8.1.9. Atuar com espírito cooperativista, atendendo o interesse público, dentro do critério de conveniência e
oportunidade do Município.
8.1.10. Agir com responsabilidade social.
8.1.11. Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução do
objeto contratual.
8.1.12. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão contratual.
8.2 — DA CONTRATANTE:
8.2.1. Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Quinta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato na integralidade dos seus termos;
8.2.2. A fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada por pessoas indicada pela municipalidade e
pelos secretários municipais.
8.2.3. Outras decorrentes da lei, do edital ou do termo de referência.
CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES.
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9. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas deste contrato ou do respectivo edital, sem
justificativas aceita pelo contratante, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas
Leis n°. 10.520/02 e Lei n°. 8.666/93, bem como no edital, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios
por prazo de até 05(cinco) anos;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato ou não manutenção da proposta, dentro do prazo estabelecido no edital;
9.1. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no edital, ficará sujeita às seguintes penalidades:
9.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato:
a) em até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor do contrato;
b) superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor do contrato, caso não haja rescisão contratual;
9.1.2. Pela inexecução do ajuste:
a) se a inexecução for parcial, multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
b) se a inexecução for total, multa de 10% sobre o valor global atualizado do contrato.
9.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente,
deduzindo-se do valor da Fatura Mensal ou, não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como
Dívida Ativa e cobrado judicialmente.
9.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.4. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme edital e legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10. O contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93 e na lei
10.520/2002.
10.1 Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, a administração
poderá rescindir unilateralmente o contrato administrativo.
10.2. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 10.1, sem prejuízo de outras sanções dispostas neste
contrato e na lei, a administração, por ato próprio, poderá reter os créditos decorrentes lo contrato até
o limite dos prejuízos causados à Administração;
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10.3. Nas hipóteses de rescisão prevista nos itens anteriores não cabe ao Contratado direito a
qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍ DICO
11. Este contrato será regido de acordo as disposições das Leis Federais n°. 10.520, de 17 de julho de
2002; n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO
13. Fica eleito o Foro da Comarca Lençóis-Bahia para dirimir quaisquer controvérsias ou dúvidas
originadas pelo presente instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e
forma para um único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Lençóis - Bahia, 03 de julho de 2020

PREFEITURA
Marcos Airton
CONTRAT
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DIONES PAULO MATOS DOS SANT
CNPJ N° 08.110.302/001-24
Representante: Diones Paulo Matos dos Santos
RG n° 1309937869 SSP/BA
CPF. n° 028.422.335-05
CONTRATADA

1
08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Rua Francisco de Meio, 15B Comércio
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis -13A

Testemunhas: 1- eatt2)(2, L auau
CPF.: 005.80"I.1

- 49

CPF.

S

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n. Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
(-5
yCNPJ: 14.694.400/0001-59
- Te!.: 75 3334-1121

ATA DE REGISTRO DE PEÇOS N° 016/2020
REF. - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 024/2020
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o n° 14.694.400/0001-59, situada à Avenida Nossa Senhora da Vitória, s/n, Centro — Lençóis - Bahia, neste ato
representado pelo Prefeito municipal, Sr MARCOS AIRTON ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, maior, capaz,
casado, portador do RO n° 01872544 94SSP/BA e CPF n° 248152415-20, residente na Rua Nair Alves s/n,
centro, Distrito Cel. Octaviano Alves, CEP. 46.960-000, Município de Lençóis — Bahia, doravante
denominado promitente comprador e a sociedade empresária DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS —
ME, CNPJ N° 08.110.302/001-24, com sede na Rua Francisco de Melo, 15 — B, centro, CEP. 46.960-000 —
Lençóis — Bahia, representada por seu sócio proprietário Sr. Diones Paulo Matos dos Santos, brasileiro,
solteiro, empresário, RG n° 1309937869 SSP/BA e CPF. n° 028.422.335-05, residente e domiciliado na
Travessa Alto do Cajueiro, s/n, centro, município de Lençóis — Bahia, doravante denominada promitente

fornecedora, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela
Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2020, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente
Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores
e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Através da presente ata ficam registrados os preços para o FORNECIMENTO DE CESTA
BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE,

tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital e proposta de preços,
os quais integram esta ata como se aqui transcritos, ficando registrados os seguintes preços:
LOTE 01- CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS
ITENS

ESPECIFICAÇÕES

Açúcar cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca,
com aspecto, cor e cheiro próprio, umidade máxima de 0,3%
P/P, sem fermentação, isento de sujidades diversas, embalagem
contendo 01 kg com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
01
normas e resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Arroz branco polido, classe longo fino, tipo 1.Embalagem
contendo 01 kg, beneficiado, polido, grãos, com teor de umidade
máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido de acordo com as normas e resoluções
02 1 vigentes da ANV1SA/MS.
Biscoito tipo creme cracker, embalagem dupla contendo no
03
mínimo 400g, com dados de identificação do produto, marca do

Unid.

Quant. Marca Vir. Vir.
Unit. Total

AGROV 2,74 5,48
ALE
Kg

02

Predileto
Kg

02

0l

4,55
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PCT j_
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
normas e resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Café torrado e moído, embalagem a vácuo contendo 250g, de
UTING 4,70 ' 9,40
primeira qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira
A
02
da Industria do Café — ABIC. O produto deverá ter registro no
PCT
04
Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do MS
Carne bovina Charqueada dianteiro, embalagem com dados de
JOA
40,37 40,37
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
01
Kg
carimbos oficiais de acordo com as portarias do Ministério da
05
ricultura, DIPOA n° 304 de 22/04/96 e n ° 145 de 22/04/98.
Farinha de mandioca, grupo 1, seca, subgrupo fina, tipo 1,
Kg
BELA
3,80
7,60
embalagem contendo no mínimo 1 kg com dados de
BONO
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
02
peso liquido de acordo com as normas e resoluções vigentes da
06
CNNPA
Feijão carioquinha tipo 1, novo, embalagem em saco plástico
9,49 18,98
T1JU
contendo 1 kg, com as seguintes características: constituídos de
grãos inteiros e sãos, teor de umidade máxima de 15%, isento de
sujidades e mistura de outras variedades e espécies diversas,
02
validade mínima de 05 meses da data de entrega do produto com
Kg
do produto, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
07
normas e resolu -es vigentes da ANVISA/SIF e outras.
Flocos de milho, embalagem contendo no mínimo 500g com
CUCO
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
I 02
validade, peso liquido de acordo com as normas e resoluções
PCT 1
08
12/78 da CNNPA.
Leite em pó integral, embalagem contendo no mínimo 200g com
POLLY
5,89 11,78
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
02
validade, peso liquido de acordo com as normas e resoluções
PCT
09
vigentes da ANVISA/MS.
PETYAN 2,55
Macarrão tipo espaguete, a base de farinha com ovos,
5,10
embalagem contendo no mínimo 500g com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
PCT
02
peso liquido de acordo com as normas e resoluções vigentes da
10
ANVISA/MS.
PRIMOR 2,61
Margarina tipo vegetal, cremosa com sal, embalagem em pote
5,22
com 250g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
UN
02
normas e resoluções vigentes da ANVISA/MS e registro no MS
11
e registro no MS.
5,69
Óleo comestível vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol,
5,69
Soya
rico em vitamina E, embalagem contendo no mínimo 900 ml,
UN
01
com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido de acordo com as normas e
resohnões 482/99 da ANVISA.
12
MAX
0,95
0,95
Sal refinado, iodado para consumo doméstico, embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do
01
fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com as
UN
normas e resoluções vigentes da ANVISA/MS ou Ministério da l
13 1 Agricultura.
R$126,58
VALOR UNITÁRIO DA CESTA BÁSICA
R
VALOR UNITARIO DA CESTA BÁSICA MULTIPLICADO POR 1.500 ( hum mil e1
quinhentas) CESTAS
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1.2 — As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
1.3. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade suficiente e compatível com a previsão
de tempo de armazenagem e uso, sob pena de reprovação e devolução do produto. Como regra, o
prazo de validade deverá ser, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), em relação ao prazo constante
em cada embalagem após o efetivo recebimento pela administração.
1.4. Eventualmente e de forma justificada, a municipalidade poderá aceitar a substituição dos
produtos por outros de mesma natureza e qualidade.
CLÁUSULA II — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 — A presente Ata de Registro de Preços terá validade máxima de 12 meses, contados a partir da
data da assinatura, podendo ser prorrogada até o máximo de 12 meses, conforme legislação.
2.2 — Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Lençóis não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da ata.
2.3 — Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços referência, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 — Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas
hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o
prazo preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto.
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta ATA.
CLÁUSULA M - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENT
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1.2 — As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
1.3. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade suficiente e compatível com a previsão
de tempo de armazenagem e uso, sob pena de reprovação e devolução do produto. Como regra, o
prazo de validade deverá ser, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), em relação ao prazo constante
em cada embalagem após o efetivo recebimento pela administração.
1.4. Eventualmente e de forma justificada, a municipalidade poderá aceitar a substituição dos
produtos por outros de mesma natureza e qualidade.
CLÁUSULA II — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 — A presente Ata de Registro de Preços terá validade máxima de 12 meses, contados a partir da
data da assinatura, podendo ser prorrogada até o máximo de 12 meses, conforme legislação.
2.2 — Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Lençóis não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula 1,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da ata.
2.3 -- Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços referência, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes.
2.4 — Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas
hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o
prazo preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto.
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta ATA.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENT
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3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos produtos, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento
enviada pela Prefeitura Municipal de Lençóis.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
3.3 — Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo alguma
pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
3.5 -- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 — O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV — DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 — A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 — A entrega será feita no local indicado pelo setor solicitante, que poderá ser, conforme descrito
no edital e termo de referência, quaisquer setor ou departamentos dentro da municipalidade, a quem
caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da
conformidade do mesmo com as exigências do edital.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor Solicitante, conforme subitem 4.2.1, deverá a
licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor,
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções
previstas nesta Ata e no edital.

4

c

z
-t1-1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121

ceNçbo
4.4 — Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não
o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior,
sob pena de responsabilidade.
4.5 — Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 2 (dois) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas.
4.6 — A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 — O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V — DAS OBRIGAÇÕES
5.1 — Do Município
5.1.1 — Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 — Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 — Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
5.1.4 — Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal,
devidamente atestada e sem irregularidades;
5.1.5 — Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do
direito de defesa;
5.2 — Da Promitente Fornecedora
5.2.1 — Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme
solicitação da municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município
de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no
caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos
fornecimentos e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 - Efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
solicitação, diretamente nos locais indicados pelo solicitante.
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5.2.4 - Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
5.2.5 - Substituir, imediatamente, os produtos que não se adeguem as exigências do edital ou que não
tenham boa aceitação pelos usuários.
5.2.6 — A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
5.2.7 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em
serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.8 — A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.9 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.10 — Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.11 — Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado.
5.2.12. Comunicar imediatamente ao promitente comprador qualquer alteração que porventura venha
a sofrer em seu contrato social.
5.2.13. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93.
5.2.14. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência.
CLÁUSULA VI — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 — O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados
pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 — A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
6.3 — Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitan e, a qual deverá
ser feita através de Nota de Empenho.
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6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea "a", da Lei Federal no. 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei Federal n°. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII — DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da
ata ou contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 — Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
7.1.2 — Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA VIII — DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 — Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em
vigor, conforme Art. 65, letra "d", da Lei N° 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseque

7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n. Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-CO
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121

8.2 — Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da
assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4 — O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX — DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 — A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1 — A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 — A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 — Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 — Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 — Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 — A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível
o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por
2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
9.3 — Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
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9.3.1 — A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X — DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 — O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI — DAS COMUNICAÇÕES
11.1 — As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 — Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 — A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão Presencial, tipo menor preço, sendo que as compras poderão ser feitas por itens individuais.
CLÁUSULA XIV — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo diretor de compras,
gestor da ata de registro de preços e contratos respectivos, ou, ainda, por quaisquer servidores
indicados para tal finalidade.
14.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
14.2. São atribuições e deveres do gestor do ata:
a) Inteirar-se do conteúdo da ata/contrato, principalmente em relação às obrigações e deveres das
partes;
b) Verificar se o fornecimento está sendo realizado em conformidade com o contrato, edital e termo
de referência;
c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada,
inclusive trabalhista e fiscal, podendo solicitar os documentos que comprovem a regularidade dos
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, condicionando os pagamentos das faturas;
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O Outras atividades fiscalizatórias explicitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento da
execução do contrato.
CLÁUSULA XV — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 — Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 024/2020 e
proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2 — Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais n° 10.520/2002 e n°
8.666/93 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de
direito.
CLÁUSULA XVI — DO FORO
16.1 — As parte elegem o foro da Comarca de Lençóis — BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, 1 I haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas aba
Lençóis — Bahia, 01 de julho de 2020

PREFEITURA
Marcos Airton
CONTRAT

PAL DE LENÇÓIS
e Araújo - Prefeito
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DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS — ME
CNPJ N° 08.110.302/0001-24
Diones Paulo Matos dos Santos
RG N° 1309937869
CPF N° 018.422.335-05

Detentora da ata
Testemunhas: 1. Q 0%2; te QÀI%A 2.19wstuit--0
CPF.:C0J- 0174 2~ 55
CPF.: COS €0(i. 145 -
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