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SECRETARIA DE TRABALHO, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - COMID
EDITAL Nº 004 DE 06 DE JUNHO DE 2022 – COMID
Convocação do Fórum de eleição da Sociedade Civil para composição da representação não
governamental do Conselho Municipal do Idoso Biênio 2022/2023.
O Conselho Municipal do Idoso no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição
Federal/1988, Lei Federal nº. 10.741/03 – Estatuto do Idoso e pela Lei Municipal 083/2017,
CONVOCA as Entidades e Organizações Sociais Civis - OSCs que realizam atividades com/para idosos
para realizarem o devido CADASTRAMENTO no Conselho Municipal do Idoso, para habilita-las para a
participação no Fórum de Eleição da Sociedade Civil para composição da representação não
governamental deste Conselho para o biênio 2022/2023 que será realizado no dia 13 de julho de
2022.
Art. 1º - A eleição das Entidades e Organizações da Sociedade Civil – OSCs que integrarão o Conselho
Municipal do Idoso do Município de Muniz Ferreira, Biênio 2022/2023, se dará através de Fórum de
Eleição, que será realizado no dia 13 de julho 2022, às 14h00min em primeira convocação e
14h15min em última convocação, do Centro de Treinamento Municipal, situado na Rua 13 de Maio,
S/Nº, Centro, Muniz Ferreira-BA.
§ 1º - As Entidades e Organizações da Sociedade Civil – OSCs, exercerão mandato de 02 (dois) anos
no Conselho Municipal o Idoso de Muniz Ferreira, podendo ser reconduzido apenas mais vez.
Dos Eleitores
Art. 2º - São eleitores aptos a participarem do Fórum de Eleição, todas as Entidades e Organizações
da sociedade civil devidamente inscritas no Conselho Municipal o Idoso.
Das Vagas
Art. 3º - Poderá concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal o Idoso - COMID, para o
Biênio 2022/2023, para 04 (quatro) representantes titulares e 04 (quatro) suplentes, representantes
de entidades não-governamentais, com 1 (um) ano de registro e funcionamento no município, nas
áreas de atendimento, promoção, garantia e defesa dos direitos do Idoso.
Dos documentos para inscrição
Art. 4º - Fotocópia dos documentos que representem a entidade, que devem ser apresentados
conjuntamente, quais sejam:
 Cópia do Estatuto e alterações subsequentes registrados em cartórios próprios;
 Cópia da Ata da eleição e posse da Diretoria atual (autenticada);
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 Documentos pessoais do Representante Legal (RG, CPF, comprovante de residência);
 Cartão do CNPJ;
 Cópia do Alvará de Funcionamento;
Parágrafo único – A documentação para o cadastramento deverá ser protocolada na sede da
Secretaria de Trabalho, Esporte e Ação Social, observando o horário de funcionamento do órgão.
Da realização do Fórum de Eleição
Art. 5º - O Fórum de Eleição da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal do Idoso será
coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social.
Parágrafo Único - Cabe a Secretaria de Trabalho, Esporte e Ação Social, dar ciência dos termos deste
Edital às Entidades e Organizações da Sociedade Civil – OSCs com Inscrição no Conselho Municipal do
Idoso a participarem do presente pleito.
Art. 6º - A mesa receptora formada para a Eleição será composta por dois representantes da
Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social, e ficarão responsáveis por:
I. Registrar horário de abertura e o término da Eleição, contendo local, data, horário, bem como
eventuais ocorrências;
II. Registrar o nome dos participantes, de forma legível, na lista de presença;
Art. 7º - A Eleição terá início com a apresentação pela Secretaria de Trabalho, Esporte e Ação Social
do procedimento de escolha dos representantes não governamentais que irão compor o COMID para
o Biênio 2022/2023.
Art. 8° - Cada candidato terá 00:03min. (três) para apresentar sua Entidade, seu segmento, ou se
apresentar e expor os motivos pelos quais pretende fazer parte do COMID.
Parágrafo único - A apresentação será por meio da ordem de inscrição das Entidades informadas no
momento do credenciamento.
Art. 9º - Após as apresentações, os Representantes da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e
Ação Social dividirão os participantes e será aberta a votação.
Art. 10º - As Entidades que obtiverem o maior número de votos, serão eleitas para representarem o
conselho, obedecendo ao item I do artº 3.
I. Em caso de empate no número de votos, o critério de desempate será a instituição que foi
fundada a mais tempo.
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Art. 11º - A Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social apresentará aos presentes os
nomes dos eleitos definidos pelos grupos, sendo o resultado registrado em ata e assinado por todos
os presentes.
Da Proclamação dos Eleitos
Art. 12º - Serão proclamados eleitos, os representantes definidos na Eleição, sendo titular e
suplente.
Da Posse dos eleitos
Art.13º - A posse dos eleitos dar-se-á na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso.
Das Disposições Finais
Art. 14º - A função de membro de Conselho é considerada de interesse público relevante e não
remunerado.
Art. 15º - Todas as Etapas do Edital obedecerão ao cronograma abaixo:

CRONOGRAMA COMID JUNHO-JULHO
Publicação do Edital de Convocação das OSCs
Cadastramento das OSCs
OSCs Habilitadas

06/jun
até 30/06
04/jul

Recurso do Resultado das OSCs Habilitadas

05 e 06/jul

Resultado Final OSCs Habilitadas

11/jul

Fórum de Eleição das OSCs

13/jul

Publicação do Resultado do Fórum de Eleição
Recurso do Resultado das OSCs Habilitadas

14/jul
15 e 18/jul

Resultado Final das OSCs Eleitas

20/jul

Nomeação dos Conselheiros do COMID

22/jul

Posse dos Conselheiros e Eleição da Diretoria

26/jul

Art. 16º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Maria Meire Mota Santana
Secretária de Trabalho, Esporte e Ação Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 112/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022-SRP
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Seleção de propostas para contratação de empresa para
aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos
matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creche e EJA da Rede Municipal de Ensino
de Muniz Ferreira -BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme
especificações constantes do Edital e seus Anexos.

HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira
da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO
ELETRONICO, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal,
administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente
licitação para as empresas:
ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.847.317/0001-91, com
sede na Rua Arnoldo Silva, 420, Centro, CEP: 44001-056, Feira de Santana – BA.

ITENS

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

Carne de porco in natura,
tipo
lombo,
congelado.
Embalada em saco plástico
transparente atóxico de 1Kg,
contendo identificação do
produto, frigorífico de origem,
10
kg
300
marca do fabricante, data de
embalagem, prazo de validade
e selo do Serviço de Inspeção
Federal
(S.I.F.). Validade:
mínima de 03 meses a contar
a partir da data de entrega.
TOTAL: R$ 5.061,00 (cinco mil e sessenta e um reais).

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

R$ 16,87

R$
5.061,00

SABORATTA

AUGUSTO CEZAR MOTA FARIAS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.434.928/0001-26, com sede
na Rua Barão Homem de Melo, 44, Centro, Nazaré - BA, CEP44.400-00.

ITENS

3

DESCRIÇÃO

Queijo
tipo
parmesão
ingredientes básicos: queijo
parmesão
e
conservador,

UND

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

kg

50

R$ 38, 00

R$
1.900,00

SOL
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características
adicionais:
produto próprio para o consumo
humano e em conformidade
com a legislação sanitária em
vigor. Apresentação em barra de
1kg,
acondicionado
em
embalagem plástica apropriada
e inviolável, que deverá conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número do lote, data de
validade, quantidade de produto
e atender as especificações
técnicas
da
ANVISA
e
Inmetro.Validade mínima de
120 dias a partir da data de
entrega. (Apresentar amostra)
Creme de leite - embalagem
200g.
Creme
de
leite,
pasteurizado,
sabor
suave,
consistência firme, embalado
em embalagem longa vida com
aproximadamente 200g de peso
líquido, atóxica, limpa, não
violado,
resistente.
A
embalagem
deverá
conter
5
und
1000
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade,
quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA.
Validade mínima a contar da
data de entrega: 6 meses.
TOTAL: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

R$ 2,80

R$
2.800,00

DAMARE

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.501.328/0001-94, com sede no
Conjunto Urbes IV, Caminho 36, no 19, Nossa Senhora das Graças – Santo Antonio de Jesus - BA

ITENS

2

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Leite de vaca em pó integral.
Pó uniforme sem grânulos, com
no mínimo 20 % de proteína e
gordura e ausência de amido.
Acondicionado
em
pacotes
und
plásticos aluminizados, limpos
não violados, resistentes, que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo,
contendo
200g.A

5000

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

R$ 5,22

R$ 26.100,00

CGGL
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rotulagem deve conter no
mínimo
as
seguintes
informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de fabricação,
data de validade, lote e
informações nutricionais. O
produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde e/ou
Ministério
da
Agricultura.
Validade: mínima de 06 meses a
contar a partir da data de
entrega. (Apresentar amostra)
TOTAL: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).
PANIFICADORA LACKPAM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.306.340/0001-95, com sede na Rua
Dr. Americo Farias, 11, Camamu, Nazaré - BA

ITENS

13

DESCRIÇÃO

UND

Mamão papaia, limpo, com
bom grau de maturidade (no
mínimo 3/4 da casca madura),
íntegro, sem manchas, sem
podridão, sem deformações, kg
sem ovário múltiplo, isento de
danos
profundos.
Bem
desenvolvido, com peso entre
300 e 500gr.

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

200

R$ 2,97

VALOR
TOTAL

MARCA

R$ 594,00

INNATURA

TOTAL: R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais).
Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da
Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e
art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Muniz Ferreira, 20 de maio de 2022.

GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito
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ATA m- RFG1STRO DE PREÇOS Na 121 /202Z
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ntt 112/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica
de direito interno, inscrito no CNPJ sob na 13.796.461/0001*64 com sede administrativa na Praça 30 de
Julho, nfi 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, através do seu Prefeito, Gileno Pereira dos
Santos, brasileiro, casado, professor, portador do CPF (MF) nfl 597.084.505-10, RG 05.672.898-00, doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nfi 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o
Registro de Preço n° 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nB 8.666/93, e as demais
normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nfi
023/2022-SRP, conforme Ata homologada em 20/05/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a
eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa AUGUSTO
CEZAR MOTA FARIAS - ME, inscrita no CNPJ sob o n* 13.434.928/0001-26, com sede na Rua Barão Homem
de Melo, 44, Centro, Nazaré - BA, CEP44.400-00, neste ato representada pelo Sr. Augusto Cezar Mota Farias,
portador da Cédula de Identidade n° 1007878193SSP/BA e CPF nB 007.236.425-40, cuja proposta foi
classificada no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Seleção de propostas para contratação de empresa para
aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados
no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creche e EJA da Rede Municipal de Ensino de Muniz Ferreira BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do
Edital e quantidades estabelecidas abaixo:

ITENS

3

DESCRIÇÃO

Queijo
tipo
parmesão
básicos: queijo
ingredientes
e
conservador,
parmesão
adicionais:
características
produto próprio para o consumo
humano e em conformidade com a
legislação sanitária em vigor.
Apresentação em barra de Ikg,
acondicionado em embalagem
plástica apropriada e inviolável,
niiP deverá conter extemamente

UND

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

><g

50

R$ 38, 00

R$ 1.900.00

SOL
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os dados de
identificação,
informações
procedência,
nutricionais, número do lote, data
de validade, quantidade de
as
atender
e
produto
especificações técnicas da ANVISA
e Inmetro.Validade mínima de 120
dias a partir da data de entrega,
fApresentar amostra)_________

Creme de leite - embalagem
200g. Creme
de
leite,
suave.
pasteurizado,
sabor
consistência firme, embalado em
embalagem longa vida com
aproximadamente 200g de peso
líquido, atóxica, limpa, não
violado, resistente. A embalagem
deverá conter externamente os
und
5
identificação,
de
dados
informação
procedência,
nutricional, número de lote, data
Ide validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DJPOA. Validade
mínima a contar da data de
________I entrega: 6 meses.___________________.—
TOTAL- RS 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

1000

R$2,80

R$ 2.800,00

DAMARE

12 A existincia de preços registrados não obriga a Administração a firmaras contratações quo deles poderão
advir, facuitando-se a realização de licitação especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao
beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA ■ DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.0 órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Preço n° 039, de 26/01/2017, e na Lei n° 8.666/93.
23. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

CNPJj 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

03/06/20'-

14:3

Scanned with CamScanner

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTK3OTM0MJG3RKNCRUM2OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
6 de Junho de 2022
10 - Ano X - Nº 1821

Muniz Ferreira

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Muníz Ferreira
Governo Municipal

Müníz Ferreira
M O ft f A

MOftSA CftfTI

2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
Registro de Preços.
2.5.
As adesões à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos partiapantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
relativos à cobrança do
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, obseivada a ampla
____
defesa
e ocontraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento declausu as con a uais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA • DA ALTERAÇÁO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. 0 preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei n°
a666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço ínicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos
termos da alínea “d' do inciso lí do caput do art 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabível, para rever o preço
registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
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4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantesnpresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar c justificaras alterações havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamcnte a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos
preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras. a ser realizada pela própna unidade,
devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com just.ficativa
da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30
ftrinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de rev.sao de preços serao
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4 8 É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de
liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo ôxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total
da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro
de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.0 fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1. Nào cumpriras condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 7a da
Leinfl 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, n* 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
i 'i

f
V
U'
03/06/2022 14:3'

Scanned with CamScanner

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTK3OTM0MJG3RKNCRUM2OD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
6 de Junho de 2022
12 - Ano X - Nº 1821

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

MÜWá FERREIRA
MOtIA 1 f O 0 A. MOSSA C««r|

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nB 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitaçõe s com
valor até R$80.000.00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega.
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como
carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em
documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55
da Lei n° 0.666/93. tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da
contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização
de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei n° 8.666/93,
e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço n° 039 dé
26/01/2017.
6.3. 0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03
(três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o
Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata
de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita
pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da
Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das
condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA * DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de
Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nfl 10.520/02, do Decreto Municipal
que regulamento o Registro de Preço nfl 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n° 123/06, e da Lei n°
8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA. 20 de maio de 2022.
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ATA DE REGISTRO DF PREÇOS NQ 122/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N9 023/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 112/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito
interno, inscrito no CNPJ sob ns 13.796.461/0001-64 com sede administrativa na Praça 30 de julho, ns 168, Centro CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, através do seu Prefeito, Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, casado, professor,
portador do CPF (MF) na 597.084.505-10, RG 05.672.898-00, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei
ns 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço n9 039, de 26/01/2017; aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n9 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Eletrônico n9 023/2022-SRP, conforme Ata homologada em 20/05/2022, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa CLAUDIO
DOS SANTOS SILVA - ME, inscrita no CNPj sob o n9 1 7.501.328/0001-94, com sede no Conjunto Urbes IV, Caminho 36,
no 19, Nossa Senhora das Graças - Santo Antonio de Jesus - BA, CEP 44.874-305, neste ato representada pelo Sr Claudio
dos Santos Silva, portador da Cédula de Identidade no 1015083951 SSP/BA e CPF no 837.302.305-49,. cuja proposta foi
classificada no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Seleção de propostas para contratação de empresa para aquisição
parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no Ensino
Fundamental, Educação Infantil, Creche e EJA da Rede Municipal de Ensino de Muniz Ferreira -BA, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e quantidades estabelecidas
abaixo:

ITENS

2

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

Leite de vaca em pó integral. Pó
uniforme sem grânulos, com no
mínimo 20 % de proteína e gordura e
ausência de amido. Acondicionadoem
pacotes
plásticos
aluminizados,
limpos não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, contendo
200g.A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data
de fabricação, data de validade, lote e
informações nutricionais. O produto
deverá ter registro no Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura.
Validade: mínima de 06 meses a

und

5000

R$ 5,22

R$ 26.100,00

CGGL
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contar a partir da data de entrega.
(Apresentar amostra)

TOTAL: RS 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. 0 órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justilicada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que regulamento o Registro
de Preço n- 039, de 26/01/2017, e na Lei ny 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade,
2.4.
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de Registro de Preços.
As adesões à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
2.5.
registrado na ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas própiias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. 0 preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n- 8.666/93 , em
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promoveras negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mei cado,
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4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação
original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da
alínea "d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei ne 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente
justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória
dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados
para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte
integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços,
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditói io e a ampla
defesa em processo administrativo específico, quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei ne 8.666, de 1993, ou no art. 7y da Lei nQ
10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou torça
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados;
5.4.1.

Por razões de interesse público;

5.4.2.

A pedido do fornecedor.

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o.cancelamento do registro do fornecedor aos
órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei n- 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor ate
R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo
a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei n" 8.666/93, tais como:
prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre
outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a)
instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro
instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei n- 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do
Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nQ 039, de 26/01/2017.
6.3. 0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três) dias
úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4.

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela

Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da Contratada
para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do conti ato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a vigência do crédito
7.
orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público pela não
interrupção do serviço de fornecimento do medicamento à população.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções "DA OBRIGAÇÃO
DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE" do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10. Os bens serão recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
12.1.
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nQ 8.666/93.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
12.2.
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a
proposta da empresa.
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14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n- 10.520/02. do Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Preço n9 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n9 123/06, e da Lei n9 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA, 20 de maio de 2022.

:rreira
MUNICI
Gifeno Pereira dos Santos
CPFn9!39/.UB4^5e5-4IL__^
RG 05.672.898-00
Prefeito

CLÁUDIO DOS SANTOS SILVA - ME
Representante legal: Claudio dos Santos Silva
Cl: 1015083951 SSP/BA
CPF: 837.302.305-49
Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

OLQ il) ISSV?
°

Q>G 4 13^ 503 -
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ATA DR REf.ISTRO DE PRE^OS NQ 123 /2022
PREGAO ELETRONICO N9 023/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 112/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos vinte dias do mes de maio de dois mil e vinte e dois 0 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa
jurldica de direito interne, inscrito no CNPJ sob ns 13.796.461/0001-64 com sede administrativa na
Pra$a 30 de Julho, nc 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, atrav^s do seu Prefeito,
Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, casado, professor, portador do CPF (MF) nc 597.084.505-10, RG
05.672.898-00, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei na 10.520/02, do Decreto
Municipal queregulamentooRegistrodePre^on9 039, de 26/01/2017; aplicando-se,subsidiariamente,
a Lei ns 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificafao das propostas
apresentadas no Pregao Eletronico n9 023/2022-SRP, conforme Ata homologada em 20/05/2022,
resolve REGISTRAR OS PRE£0S para a eventual contratafao dos itens a seguir elencados, conforme
especificafdes do Termo de Referenda, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos
prepos, oferecidos pela empresa PANIFICADORA LACKPAM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9
42.306.340/0001-95, com sede na Rua Dr. Americo Farias, 11, Camamu, NazarS - BA, neste ato
representada pelo Sr Ivan Santos de Souza, portador da C6dula de Identidade n9 05831363 SSP/BA e
CPF no 597.156.265-72, cuja proposta foi classificada no certame.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto desta Ata 6 o Registro de Pre90S para Sele^ao de propostas para contratafao de empresa
para aquisi^ao parcelada, futura e eventual de generos alimentfeios para alimenta^ao dos alunos
matriculados no Ensino Fundamental, Educa^ao Infantil, Creche e E|A da Rede Municipal de
Ensino de Muniz Ferreira -BA, na modalidade Pregao Eletronico para Registro de Pre50s,
conforme especifica^des constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:

ITENS

13

DESCRI£AO

UND QUANT

Mamao papaia, limpo, com
bom grau de maturidade (no
mfnimo 3/4 da casca madura),
integro, sem manchas, sem l<g
podridao, sem deforma^oes,
sem ov£rio multiple, isento de
danos
profundos.
Bern

200

VALOR
UNITARIO

R$ 2,97

VALOR
TOTAL

MARCA

R$ 594,00

INNATURA
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desenvolvido, com peso entre
300 e 500gr.
TOTAL: R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reals).
1.2. A existencia de prepos registrados nao obriga a Administrapao a firmar as contratapoes que deles
poderao advir, facultando-se a realizapao de licitapao espedfica para a contratapao pretendida, sendo
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condipoes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2.0 6rgao gerenciador serd a Secretaria Municipal de Educapao.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prepos, ainda, qualquer 6rgao ou entidade da Administrapao
que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do 6rgao gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condipbes e as regras estabelecidas
no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prepo n- 039, de 26/01/2017, e na Lei ne 8.666/93.
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prepos, observadas as condipoes nela
estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique
as obrigapoes anteriormente assumidas.
As aquisipoes ou contratapoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
2.4.
orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de Registro de Prepos.
2.5.
As adesoes k ata de Registro de Prepos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative
de cada item registrado na ata de Registro de Prepos para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do numero de 6rgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao 6rgao nao participante que aderir & presente ata competem os atos relatives a cobranpa do
cumprimento pelo fornecedor das obrigapoes contratualmente assumidas e a aplicapao, observada a
ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penaiidades decorrentes do descumprimento de cldusulas
contratuais, em relapao as suas proprias contratapoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREPOS
3. A Ata de Registro de Prepos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA ■ DA ALTERA£AO DA ATA DE REGISTRO DE PREPOS
4. 0 prepo registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei
ns 8.666/93, em decorr§ncia de eventual redupao dos prepos praticados no mercado ou de fato que
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eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador promover as negocia?oes junto aos
fornecedores.
4.1. Quando o pre$o inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao prefo
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando k negocia^ao para redufao de prefos e sua adequa^ao ao praticado
pelo mercado;
4.1.2 . Frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplicafao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia^ao, observada a ordem
de dassifica$ao original do certame.
4.2. Quando o pre^o de mercado tornar-se superior aos pre^os registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador
poder£:
4 3 Convocar o fornecedor visando k negociafao de prefos e sua adequapao ao praticado pelo mercado
nos termos da alinea "d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n^ 8.666/93, quando cablvel, para rever
o prepo registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, por$m de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execupao do ajustado, ou, ainda em caso
de forpa maior, caso fortuito ou fato do prlncipe, configurando alea economica extraordinana e
extracontratual.
44 Caso inviavel ou frustrada a negociapao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicapao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicapao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados; e
4.5

. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao, quando cabivel.

4 6 A cada pedido de revisao de prepo devera o fornecedor comprovar e justificar as alterapoes havidas
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variapao dos componentes dos
na
custos devidamente justificada.
4.7. Na andlise do pedido de revisao, dentre outros crit^rios, a Administrapao adotara, para verificapao
dos prepos constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
pr6pria unidade, devendo a deliberapao, o deferimento ou indeferimento da alterapao solicitada ser
instrulda com justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos c^lculos, para decisao da
Administrapao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de
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revisao de pre^os serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos
autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisao de pre?os, estando, neste caso, sujeita as sanfoes previstas no Edital Convocatdrio, salvo a
hipdtese de liberafao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negocia^oes, o 6rgao gerenciador devera proceder k revoga?ao parcial ou
total da Ata de Registro de Prefos, mediante publica^ao no Diario Oficial do Municipio,
4.10. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactua^ao ou reajuste de pre^os da contrata^ao.

4.12. Havendo qualquer altera?ao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de
Registro de Prefos aos 6rgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA ■ DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa em processo administrativo especifico, quando:
5.1. Nao cumprir as condi^oes da Ata de Registro de Pre^os;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administra?ao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer san^ao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n- 8.666, de 1993, ou no art.
72 da Lei nQ 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do Registro de Pre^os poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forfa maior, que prejudique 0 cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razdes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses acima, 0 orgao gerenciador comunicard 0 cancelamento do registro do
fornecedor aos 6rgaos participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA ■ DA CONTRATA^AO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com 0 artigo 62 da Lei ne 8.666/93, o instrumento de contrato 6 facultative nas licita^oes
com valor atd R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega,
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poder£ ser substituldo por outros instrumentos habeis
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autoriza?ao de compra. Todavia, nesses
instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da
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contrata^ao, exiglveis no artigo 55 da Lei ns 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega;
obrigafoes da contratada e da contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contrata^ao com o fornecedor registrado observara a classifica^aosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licita^ao que deu origem k presente ata e serd
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c)
autorizafao de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da
Lei nQ 8.666/93, e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o
Registro de Prefo ne 039, de 26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com pre?o registrado em Ata para, a cada contrata^ao, no prazo
de 03 (tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
assinar o Contrato), sob pena de decair do direito a contrata^ao, sem prejuizo das sanfoes previstas no
Edital e na Ata de Registro de Pre?os.
6.4. Esse prazo poder& ser prorrogado, por igual periodo, por solicitafao justificada do fornecedor e
aceita pela Administra^ao.
6.5. Previamente a formaliza^ao de cada contrata^ao, o Municipio realizara consulta a regularidade
fiscal da Contratada para identificar possivel proibifao de contratar com o Poder Pdblico e verificar a
manutenfao das conduces de habilitafao.
6.6. A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos ou
supressoes contratuais que se fizerem necessaries, at£ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
6.7. E vedada a subcontratafao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverd manter durante toda a execu^ao do contrato, em compatibilidade com as
obriga^oes assumidas, todas as condifoes de habilitayao e qualifica^ao exigidas na licita^ao.
CLAUSULA SETIMA ■ DA VIGENCIA DA CONTRA!A^AO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de at£ 12 (doze) meses, observado a
7.
vigencia do credito orfamentario, admitindo-se a prorroga^ao diante do propdsito de atendimento do
interesse publico pela nao interrup^aq do service de fornecimento do medicamento a populate.
CLAUSULA OITAVA ■ DO PRE£0
8. Durante a vigencia de cada contratafao, os prefos sao fixos e irreajustaveis.
CLAUSULA NONA * DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
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14.3. 0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA, 20 de maio de 2022.

A
IRA
MUNICI
Gil&no Pereira dos Santos
CP rn^s^oa^sos-io
RG 05.672.898-00 ~~
Prefeito

p^PAM LTDA
PAN1
Representante legalfivan Santos de Souza
Cl: 05831363 SSP/BA
CPF no 597.156.265-72
Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

pf*r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 133/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2022-SRP
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a Contratação de empresa para Locação de veículos
pesados com motorista (caminhão muck de até 15 toneladas e caminhão prancha) a fim de atender
as demandas da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, na modalidade Pregão
Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira
da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao
PREGÃO ELETRONICO, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de
ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado
da presente licitação para as empresas:

ALEXSANDRO BARRETO DOS SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº 26.582.717/0001-82, estabelecida na Rua Nova Nazaré, 129, Batatan, Nazaré – BA.
QUANT.
DE MESES/
HORAS

ITEM DESCRIÇÃO

QUANT
DE
VEICULOS

CONTRATO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO
MUCK DE ATÉ 15 TONELADAS,
1
12 MESES
1
COM CESTO AEREO EM GERAL,
CAMINÕESD
E
MÁQUIN
PESSADO COM MOTORISTA E
COM MANUTENÇÃO INCLUSO
CONTRATO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS
CAMINHÃO
PRANCHA.
INCLUINDO
CAVALO,
COM
CARROCERIA ABERTA E RAMPA
2
MECÂNICA, COM CAPACIDADE
KM
3000
MINIMA 22 TONELADAS EM
PERFEITO CONDIÇÕES DE USO.
COM
MOTORITA
E
COM
MANUTENÇÃO
INCLUSO.
A
QUILOMETRAGEM DE ACORDO A
NECESSIDADE NO MUNICPIO
TOTAL: R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais).

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

R$ 9.100,00

R$
109.200,00

R$ 8,00

R$ 24.000,00

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da
Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02
e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Muniz Ferreira, 20 de maio de 2022.
GILENO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTK3OTM0MJG3RKNCRUM2OD
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MARCA

IVECO
CARGO
230E24

VOLKSWAG
EM VW TITAN
18 310 – REB
CARRIAL

Segunda-feira
6 de Junho de 2022
27 - Ano X - Nº 1821

Muniz Ferreira

Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

Objeto

Empresa
CNPJ:
Valor
Vigência
Fundamento Legal
Dotação Orçamentaria

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 090/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
Contratação de empresa para Locação de veículos pesados com motorista
(caminhão muck de até 15 toneladas e caminhão prancha) a fim de atender as
demandas da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, na
modalidade Pregão Eletrônico, conforme especificações constantes do Edital e
seus Anexos.
ALEXSANDRO BARRETO DOS SANTOS
26.582.717/0001-82
TOTAL: R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais).
12(doze) meses
Lei nº. 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
15

4012

3.3.90.39.00.00

Muniz Ferreira, 20 de maio de 2022
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
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