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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça
José Luiz Ramos, 84 - Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato
representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr. Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba, o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ
12.404.015/0001-02, com sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato
representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felícia Maria Macedo Araújo, Portador do CPF nº
812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 17.773.869/0001-71, com sede na praça
Jose Luís Ramos, nº 84, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato representada pelo Gestor do FMAS o Sr Isaias
de Oliveira portador do CPF 036.523.125-89 e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE TEOFILANDIA., pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel Joaquim de Moura, nº 39
- Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob. o nº 30.951.655/0001-06, neste
ato denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa JE COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ nº
08.178.970/0001-93, com endereço Rua Antônio Serapião, nº 9980, centro centro – Teofilândia – BA – CEP
48.770.000, neste ato representado pelo seu sócio o sr. Adailton de Jesus Mota, portador do RG nº
1347691120 e CPF 026.523.715.76, doravante denominada DETENTORA, 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 Decreto Municipal nº 206/2013, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°
005/2021SRP, 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 seguintes preços, para futuras aquisições de gêneros
alimentícios para atender as secretarias municipais de ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS – EDUCAÇÃO E CULTURA – SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
– LOTES 001 – 003 E 004, conforme abaixo:
LOTE 01 - ALIMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO

1

UND

SEC.
FMAS

ADOÇANTE : Líquido
dietético.
Ingredientes
mínimos:
Edulcorante,
glicosídeos de esteviol.
Conservadores: Bonzoato
UND 100
de sódio e acidulante ácido
cítrico. Embalagem mínima
60 ML, com bico dosador.
Referência para qualidade
do produto validade/ lote.

SEC. SEC.
SEC
QTD
FMS
ADM SMEC
INFRA TODAL

20

30

200

20

370

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

FINN

9,93

3.674,10
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ACHOCOLATADO EM PÓ
DE
PREPARO
INSTANTÂNEO: Contendo
ingredientes como: Açúcar,
cacau em pó, matodextrina,
minerais,
vitaminas,
aromatizantes,
emulsificante lecitina de
soja. Não contém glúten.
Não deverá apresentar
problemas
com
homogeneidade, diluição
inadequada, excesso de
açúcar,
presença
de
impurezas, formação de
grumos, cheiro forte e
intenso,
coloração KG
inadequada. Embalagem
plástica ou aluminizada,
com dados de identificação
do produto, informações
nutricionais, marca do
fabricante,
prazo
de
validade, peso líquido e de
acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
da
Anvisa/MS. Prazo de
validade mínimo: 03 meses
á partir da data do
recebimento do produto.
Apresentação do produto:
embalagem mínima de
200g
AÇÚCAR CRISTAL DE 1ª:
Sacarose obtida da cana de
açúcar,
livre
de
fermentação,
tipo
granulado, com aspecto,
cor e cheiro próprios, sabor
doce, isento de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais
ou vegetais, acondicionado
em embalagem primária KG
saco plástico atóxico
transparente,
com
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade.
Embalagem
secundaria
plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 04
meses a partir da data do
recebimento do produto.

300

30

100

200

30

660

ITALAC

13,87

9.154,20

2000

200

500

1000

250

3.950

ARCO
VERDE

1,58

6.241,00
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Apresentação do produto:
embalagem de 01 kg.
ARROZ INTEGRAL –
Características técnicas:
classe: longo, fino, tipo I
integral. produto não deve
apresentar
mofo
ou
substâncias
nocivas.
Embalagem: Deve estar KG
intacta, acondicionada em
pacotes de 1 kg, em
polietileno, transparente e
atóxico. Prazo de validade
mínimo 03 meses a contar
a partir da data de entrega.
ARROZ TIPO 1, BRANCO,
subgrupo polido, classe
longo fino, 100% natural,
constituídos de grãos
inteiros, isento de sujidade
e materiais estranhos,
acondicionado
em
embalagem primária de
saco plástico atóxico
transparente
com
KG
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade.
Embalagem secundária:
plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.
Apresentação do produto:
Embalagem de 01 kg.
ARROZ
TIPO
1,
SUBGRUPO
PARBOILIZADO, classe
longo
fino,
novo,
constituídos de grãos
inteiros, isento de sujidade
e materiais estranhos,
acondicionado
em
embalagem primária de
saco plástico atóxico KG
transparente
com
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote.
Embalagem secundária:
plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.

250

20

30

1500

30

1.830

DALON

6,45

11.803,50

400

20

300

1500

20

2.240

CATAR
INÃO

4,96

11.110,40

400

30

300

1000

20

1.750

CATAR
INÃO

4,66

8.155,00
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Apresentação do produto:
Embalagem de 01 kg.
AVEIA EM FLOCOS:
Ingredientes: Aveia em
flocos.
Embalagem
primaria caixa tipo papelão
e secundaria plástica.
Contendo
informações
nutricionais. Peso mínimo
170g e prazo de validade.
AZEITE DE OLIVA EXTRA
VIRGEM, com acidez
máxima de 0,5% (em ácido
oleico) - para temperar
alimentos; embalagem com
no mínimo 200 ml. Prazo de
validade mínimo de 6
meses a partir data de
entrega.
CAFÉ
TORRADO
E
MOIDO. Produto de 1º
qualidade, com 100% de
pureza,
não
deve
apresentar
sujidade,
umidade,
rendimento
insatisfatório e sabor não
característico. Embalagem
aluminizada, com selo de
pureza
emitido
pela
Associação Brasileira da
Indústria do Café – ABIC,
contendo data fabricação e
prazo
de
validade.
Apresentação do produto:
embalagem de 250g.
CERAL À BASE DE
ARROZ: Para alimentação
infantil, fonte de vitaminas
incluindo A e C, e ferro.
Ingredientes
mínimos:
Farinha de arroz, açúcar,
sais minerais: carbonato de
cálcio, fumarato ferroso,
sulfato de zinco.Vitaminas
(vitamina
C,
niacina,
vitamina
E,
ácido
pantotênico, vitamina A,
vitamina B1, ácido fólico,
vitamina D). Contém glúten.
Contém traços de leite.
Data de validade /lote.
Embalagem mínima de
200g

UND 300

50

150

800

20

1.320

YOKI

2,63

3.471,60

UND 100

50

140

350

80

720

GALLO

14,41

10.375,20

KG

200

400

1200

200

2.500

2 DE
JULHO

15,07

37.675,00

30

350

500

50

1.730

MUCI
LON

4,26

7.369,80

500

UND 800
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CERAL À BASE DE
MILHO: Para alimentação
infantil fonte de vitaminas
incluindo A e C e ferro.
Ingredientes
mínimos:
Farinha
de
milho
enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, sais
minerais (Carbonato de
cálcio, fumarato ferroso,
UND 600
sulfato de zinco). Vitaminas
(vitamina
C,
niacina,
vitamina
E,
ácido
pantotênico, vitamina A,
vitamina B1, ácido fólico,
vitamina D). Contém glúten.
Contém traços de leite,
data de validade /lote .
Embalagem mínima de
200g
COCO
RALADO
COMPOSIÇÃO MINIMA:
Produto
alimentício
desidratado
contendo
entre
os
ingredientes: Polpa de coco
desidratada e parcialmente
desengordurara.
Deve
apresentar cor, cheiro e
PCT 200
sabor
característico.
Ausente de sujidades,
parasitas.
Embalagem:
plástica, integra, atóxica,
contendo no minimo 50 g
do produto. Prazo de
validade mínimo 06 meses
a contar a partir da data de
entrega.
COMPOSTO
LÁCTEO:
Composto
lácteo,
enriquecido com vitaminas
A e D. Ingredientes
mínimos: Leite integral,
vitaminas A e D, pirofosfato
de ferro ou ferro e
emulsificante lecitina de
KG 500
soja. Contendo informação
nutricional,
data
de
fabricação/ validade/ lote.
Deverá ser inspecionado
pelo SIF ou SIE. Prazo de
validade mínimo: 03 meses
á partir da data do
recebimento do produto.

100

350

1200

20

2.270

MUCI
LON

4,26

9.670,20

100

400

1000

20

1.720

PENDO
RAMA

1,38

2.373,60

50

350

1000

50

1.950

OTIMO
PIRACAN
JUBA

19,34

37.713,00
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Embalagem mínima de 200
g.
CREME
DE
LEITE
ESTERILIZADO:
Homogeneizado,
apresentando teor de
gordura máxima de 20%.
Em embalagem de caixa de
papelão cartonada, tipo
longa vida, contendo dados
do fabricante e tabela de
UND 500
informação
nutricional.
Data de fabricação e Prazo
de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.
Deverá ser inspencionado
pelo
SIF
ou
SIE.
Apresentação do produto:
Mínimo de 200g.
FARINHA DE MANDIOCA
BRANCA- Grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1, isenta
de material terroso, detritos
de animais e vegetais,
devendo
obedecer
à
legislação
vigente, KG 1500
embalada em pacote
plástico
atóxico,
transparente, resistente.
Prazo mínimo de validade
de 4 meses. Embalagem
plástica com 1 kg
FARINHA DE TRIGO COM
FERMENTO. Enriquecida
com ferro e ácido fólico.
Deve ser fabricada a partir
de grãos de trigo sãos e
limpos. Deverá estar em
perfeito
estado
de
conservação. Não poderá
estar úmida ou fermentada,
nem apresentar resíduos,
KG 600
impurezas,
rendimento
insatisfatório. Embalagem:
Atóxica,
deve
estar intacta. Embalagem
contendo 01 Kg, com dados
de identificação do produto,
informações nutricionais,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido,
de acordo com a Portaria

50

300

1200

40

2.090

DAMARE

2,67

5.580,30

40

350

900

30

2.820

TIA DICA

3,13

8.826,60

30

300

800

30

1.760

BRAN
DINI

4,47

7.867,20
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354/98 - ANVISA e Portaria
74/94 do MS/SNVS.
FARINHA DE TRIGO TIPO
1 SEM FERMENTO:
Enriquecida com ferro e
ácido fólico. Deve ser
fabricada a partir de grãos
de trigo sãos e limpos.
Deverá
estar
em
perfeito
estado
de
conservação. Não poderá
estar úmida ou fermentada,
nem apresentar resíduos,
impurezas,
rendimento
KG 600
insatisfatório. Embalagem:
atóxica,
deve
estar intacta. Embalagem
contendo
01
Kg,
informações nutricionais
com dados de identificação
do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido, de
acordo com a Portaria
354/98 - ANVISA e Portaria
74:/94 do MS/SNVS.
FARINHA
LÁCTEA.
Enriquecida com vitaminas,
de preparo instantâneo.
Embalagem contendo as
seguintes
informações:
dados de identificação do
produto,
informações
nutricionais, marca do
fabricante,
prazo
de
validade, peso líquido e de UND 700
acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
da
Anvisa/MS. Apresentar SIF
ou SIE Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do
produto. Apresentação do
produto: lata ou sachê
mínima de 380 g.
FLOCOS DE MILHO: Tipo
flocão: farinha de milho
flocada sem sal, fonte de
KG 2000
fibra, com data de validade
/ lote e embalagem mínima
de 500 g.

30

300

800

20

1.750

BRAN
DINI

4,16

7.280,00

30

320

1000

40

2.090

NESTLE

9,44

19.729,60

20

300

2000

20

4.340

MARATA

3,16

13.714,40
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FUBA DE MILHO: Produto
de aspecto fino, amarelo,
fubá de milho enriquecida
com ferro e acido fólico ,
livre de umidade e sujidade,
com
identificação
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquid,
embalagem de 500g e
validade mínima de 03
meses.
GOIABADA: Consistência
para corte. Embalagem
mínima com 300 g, com
dados de identificação do
produto,
informações
nutricionais, marca do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido e de
acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
da
Anvisa/MS.
LEITE CONDENSADO :
Ingredientes mínimos: leite,
açúcar
e
lactose,
acondicionado
em
embalagem de 395 g, que
deverá
conter
externamente os dados de
identificação, informações
nutricionais, número do
lote, data fabricação de
validade /lote. Prazo de
validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega
do
produto.
Deverá
apresentar SIF ou SIE.
LEITE
DE
COCO:
NATURAL, Concentrado,
pasteurizado,
homogeneizado,
acondicionado
em
embalagem primária tipo
Pet ou de vidro, com
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote.
Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data
do recebimento do produto.
Unidades de 500 ml.

30

350

1500

0

3.080

CORR
INGA

3,97

12.227,60

UND 900

30

120

1500

30

2.580

QUERO

2,47

6.372,60

UND 250

30

200

350

20

850

ITALAC

4,56

3.876,00

UND 200

30

100

400

30

760

GURT

5,91

4.491,60

KG

1200
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LEITE EM PÓ INTEGRAL
INSTANTÂNEO:
Composição mínima de
ingredientes: leite em pó
integral, vitaminas: A D E,
minerais, cálcio, ferro,
(pirofosfato férrico) zinco.
,embalagem intacta, bem
vedada, livre de parasitas e
substâncias
nocivas.
UND 150
Embalagem lata ou sache
mínima 800 g, com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, informaçõs
nutricionais, e de acordo
com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
Deverá
apresentar SIF ou SIE.
LEITE
EM
PÓ
MODIFICADO FORMULA
INFANTIL, LACTENTES 6
A
12
MESES,
EMBALAGEM
MINIMA
400g de seguimento,
favorecendo as defesas
imunológicas no momento
da
introdução
da
alimentação complementar.
Carboidratos:
100%
lactose.
Composição
mínima: Leite desnatado,
soro do leite, oleína de
palma, óleo de canola, óleo
UND 200
de palmiste, óleo de milho,
sais minerais (citrato de
cálcio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de
cobre, iodeto de potássio).
Vitaminas (vitamina C,
niacina,
vitamina
E,
pantotenato de cálcio,
vitamina A, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina D,
vitamina B2, ácido fólico,
vitamina
K,
biotina,
vitamina B12),. Não contém
glúten.
Data
de
validade/lote.

30

200

1200

100

1.680

NESTLE
NINHO

25,41

42.688,80

40

100

800

35

1.175

NESTO
GENO 2

22,87

26.872,25
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LEITE
EM
PÓ
MODIFICADO FORMULA
INFANTIL, LACTENTES
MENORES DE 6 MESES,
EMBALAGEM
MINIMA
400g,
COMPOSIÇÃO
MINIMA
:Ingredientes
mínimos: Soro de leite,
oleina de palma, leite
desnatado, óleo de canola,
óleo de palmiste, óleo de UND 200
milho, sais minerais (citrato
de cálcio,
cloreto de
magnésio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de
cobre, iodeto de potássio, e
selenato
de
sódio).
Vitaminas (vitamina C e
vitaminas do complexo B ).
Data de validade/lote. Não
Contém Glúten.
LEITE
EM
PÓ,
DESNATADO.
INSTANTÂNEO.
Ingredientes: Leite em pó
desnatado e emulsificante
lecitina de soja. NÃO
CONTÉM
GLÚTEN.
Embalagem: Lata
ou
pacote aluminizado de no UND 200
mínimo 300g, com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, capacidade, e
de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS. O produto
devera conter SIF ou SIE.
LEITE
EM
PÓ:
DESNATADO: Tipo leite
integral. Ingrediente: Leite
desnatado. Vitaminas: A e
D. Acondicionado em
recipiente hermético de
sacos
aluminizados,
contendo
informação
UND 300
nutricional,
data
de
fabricação/ validade/ lote.
Deverá ser inspecionado
pelo SIF ou SIE. Prazo de
validade mínimo: 03 meses
á partir da data do
recebimento do produto.
Apresentação do produto:

0

30

400

0

630

NESTO
GENO 1

24,36

15.346,80

50

300

300

20

870

GLORIA

13,41

11.666,70

30

300

1200

30

1.860

CAMPO
NESA

5,95

11.067,00
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Embalagem mínima de
200g.
LEITE EM PÓ: tipo
integral. Apresentando por
porção de 26g (02 colheres
de sopa): mínimo de 120
calorias, máximo de 10g de
carboidratos, máximo de 7g
de proteínas e de gorduras
totais, máximo de 125mg
de sódio, mínimo 210mg de
cálcio. Acondicionado em
recipiente hermético de
KG 1200
sacos
aluminizados
contendo
informação
nutricional,
data
de
fabricação/ validade/ lote.
Deverá ser inspecionado
pelo SIF ou SIE. Prazo de
validade mínimo: 03 meses
á partir da data do
recebimento do produto.
Apresentação do produto:
embalagem de 200g..
LEITE SEM LACTOSE:
Leite em pó integral,
enzima lactase, vitaminas
(A,
D
e
C), minerais (ferro e zinco)
e emulsificante lecitina de
soja. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.
Embalagem
mínima de 3o0g, com UND 120
dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade , de acordo com
as
Normas
e/ou
Resoluções vigentes da
Anvisa/MS. Deverá conter
SIF ou SIE
LEITE UHT INTEGRAL
(1LT),
Ingredientes
mínimos: Leite integral.
Estabilizantes: citrato de
sódio , trifosfato de sódio,
máximo de 3% de gordura.
Embalagem
tetrapak UND 1000
esterilizada
e
hermeticamente fechada,
livre de parasitas e de
qualquer
substância
nociva, contendo 1 litro.
Emabalagem com dados

100

350

1800

40

3.490

CCGL

22,87

79.816,30

5

150

1700

20

1.995

ITAMBÉ

19,23

38.363,85

30

250

500

50

1.830

DAMARE

3,86

7.063,80
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de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, SIF OU SIE ,
de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS. Validade
mínima: 03 meses.

32

33

34

MANTEIGA COM SAL DE
PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM MÍNIMA de
200G) INGREDIENTES:
Creme
de
leite
pausterizado , sal e corante
natural, não contem glutén,
UND 400
embalagem com dados de
identificação, data de
fabricação e validade, lote,
registro do Ministério da
Agricultura SIF ou SIE.
Validade de, no mínimo, 4
meses.
MARGARINA VEGETAL
COM SAL, Apresentando
teor de lipídios máximo de
65%. Produto com aspecto
cor, cheiro e sabor próprio,
acondicionado
em
embalagem primária de
pote
plástico,
com
respectiva
informação
UND 800
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote.
Embalagem secundária:
caixa de papel resistente.
Prazo de validade mínimo :
02 meses a partir da data
do recebimento do produto.
Embalagem mínima de
250g.
MILHO DE MUNGUNZÁ:
Grãos de milho amarelo,
com aspecto, cor, cheiro e
sabor
próprios,
com
ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento
de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de UND 1000
500g, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos,
limpos
não
violados,
resistentes que garantam a
integridade do produto até
o momento do consumo,
acondicionados em fardos

20

200

1000

20

1.640

BIZZ

6,96

11.414,40

30

100

1200

30

2.160

PRIMOR

2,27

4.903,20

100

200

1700

20

3.020

CUCO

1,93

5.828,60
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lacrados. A embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação
e
procedência, informação
nutricional, número do lote,
data
de
validade,
quantidade do produto. O
produto deverá apresentar
validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da
data de entrega na unidade
requisitante.
MILHO DE PIPOCA TIPO
1. Embalagem de 500g,
embalados em plástico
atóxico, transparente e
incolor,
termosselada,
isenta de mofo ou bolores,
odores
estranhos
e UND 300
substâncias nocivas. A
embalagem
primária
deverá declarar a marca,
nome e endereço do
fabricante, peso líquido,
prazo de validade, lote.
MISTURA PARA BOLO.
Composição mínima de
Ingredientes:
Açúcar,
farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico,
amido, gordura vegetal, sal,
fermento, bicarbonato de
sódio,
emulsificante,
aromatizantes.
Contém
glúten. Acondicionados em
UND 100
embalagens tipo sachê,
contendo
informação
nutricional do produto.
Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data
do recebimento do produto.
Apresentação do produto:
embalagem minima de
450g. Sabores: coco e
baunilha.
ÓLEO
VEGETAL
COMESTÍVEL:
Composição óleo de soja
100% natural. Produto
UND 1000
refinado e de acordo com
os padrões legais e estar
isento de ranço, odores
estranhos ou qualquer

0

100

300

0

700

MARATA

2,67

1.869,00

0

200

600

0

900

FINNA

2,77

2.493,00

10

200

1500

20

2.730

SOYA

7,25

19.792,50
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38

39

40

41

substância
nociva.
Acondicionado
em
embalagem primária PET
(900ml) com respectiva
informação nutricional, data
de validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses
á partir da data do
recebimento do produto.
PROTEÍNA
TEXTURIZADA DE SOJA
ADICIONADA DE CARNE
BRANCA: Tipo carne
branca, deve apresentar
cor,
odor
e
sabor
característico, deve estar
livre de sujidades, parasitas
e larvas. Embalagem:
Sacos plásticos vedados,
com peso líquido de no
mínimo 400g, devidamente
identificada com nome do
produto,
data
de
fabricação,
composição
mínima, prazo de validade
e peso líquido
QUEIJO RALADO, tipo
parmesão.
Composição
mínima: Queijo parmesão
e conservante>Embalagem
plástica de 50g, contendo
identificação do fabricante,
data de fabricação e
validade e autorização do
Ministério
da
Agricultura/SIF/SIE/DIPOA.
SAL MOIDO refinado,
iodado, 1ª qualidade, não
deve apresentar sujidades,
misturas inadequadas ao
produto. Embalagem: Deve
estar
intacta,
acondicionado em pacotes
de polietileno transparente,
atóxica, com 1 kg. Validade
minima 6 meses
VINAGRE DE ÁLCOOL Fermentado de ácido
acético - Embalagem de
500 ml, devidamente
identificada com o nome do
produto, data validade /lote
, composição mínima,

30

350

600

20

1.800

PRON
TUSOY

10,44

18.792,00

UND 150

0

0

250

0

400

KEJÃO

3,17

1.268,00

KG

20

300

500

20

1.640

CAMPEÃO

1,09

1.787,60

0

100

500

0

1.400

FIGUEIRA

1,58

2.212,00

KG

800

800

UND 800
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prazo de validade e peso
líquido.
551.998,30

TOTAL DO LOTE 001

LOTE 03 TEMPEROS E CONDIMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO
1

2

3

4

5

SEC. SEC.
SEC
QTD
FMS
ADM SMEC
INFRA TODAL

MARCA

V. UNIT
MEDIO

TOTAL

PCT 250

30

300

500

30

1.110

DAANA

1,53

1.698,30

PCT 250

30

300

500

20

1.100

DAANA

1,53

1.683,00

UND 250

30

300

1200

20

1.800

ARISCO

2,98

5.364,00

UND 180

0

0

1200

0

1.380

SAZON

3,24

4.471,20

TIRA 150

0

200

500

0

850

KNORR

9,20

7.820,00

UND

CANELA EM CASCA.
Embalagem contendo no
mínimo 07g,.
CANELA
EM
PÓ.
Embalagem, contendo no
mínimo 07g.
TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL, constituído
pela mistura de sal
refinado, podendo ser
acrescentado de alho,
cebola em pó, salsa em
flocos
e
outros
condimentos, sem pimenta,
com dados de identificação
do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido, e de
acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes.
com 300g.
TEMPERO PRONTO EM
PÓ PARA TEMPERAR
,FEIJÃO,ARROZ,CARNES
E OUTREOS PRATOS:
Embalagem 60g contendo
no minimo 12 sachês de 5g
validade e Lote
CALDO DE CARNE:
Ingredientes
mínimos:
Preparo para caldo de
carne, sal, gordura vegetal,
amido de milho, açúcar,
cebola,
aromatizantes,
realçadores de sabor,
corante e acidulante.
Embalagem de papelão
contendo
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante. Prazo
de validade mínimo: 03

SEC.
FMAS
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meses á partir da data do
recebimento do produto.
Apresentação do produto:
caixinha de 19 a 21g tiras
com 24 und

6

7

CALDO DE GALINHA:
Ingrdientes
mínimos:
Preparo para caldo de
galinha,
sal,
gordura
vegetal, amido de milho,
cebola,
aromatizantes,
realçadores de sabor,
corante e acidulante.
Embalagem de papelão
TIRA 150
contendo
dados
de
identificação do produto,
marca do fabricante. Prazo
de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.
Apresentação do produto:
caixinha de 19 a 21g. tiras
com 24und.
CRAVO
Embalagem
contendo no mínimo 07g,. PCT 200

0

200

500

0

850

KNORR

9,20

7.820,00

200

500

0

900

DAANA

1,27

1.143,00
29.999,50

TOTAL DO LOTE 003
LOTE 04
ITEM DESCRIÇÃO

1

UND

SEC.
FMAS

MOLHO DE TOMATE
TRADICIONAL,
Ingredientes
mínimos:
Polpa de tomate, cebola,
açúcar, sal, óleo refinado
de soja, salsa ou orégano,
alho e conservador . Não UND 200
contém glúten. Embalagem
sachê de no mínimo 340g,
com dados de identificação
do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade.

SEC. SEC.
SEC
QTD
FMS
ADM SMEC
INFRA TODAL

MARCA

V. UNIT
MEDIO

TOTAL

0

TAMBAU

1,28

1.856,00

250

1000

0

1.450
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EXTRATO DE TOMATE.
INGREDIENTES:Tomate e
sal. Embalagem sachê de
no mínimo 340g, com
dados de identificação do
produto,
imformações
UND 200
nutricionais, marca do
fabricante,
prazo
de
validade, peso liquido e de
acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
da
ANVISA/MS.
CATCHUP
tradicional,
composição mínima de
INGREDIENTES: Tomate,
Açúcar, Vinagre, Sal,
Amido Modificado. Não
contém glúten. Embalagem
sachê contendo de 180g a UND 150
200g, com identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade e peso liquido, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
MAIONESE,
TRADICIONAL,
INGREDIENTES: Óleo de
soja, amido modificado,
vinagre,
sal,
ovo
pasteurizado, suco de
limão,
condimentos,
açúcar, acidulante ácido
lático, conservador sorbato
de potásssio, estabilizante
goma
xantana,
sequestrante
edta,
antioxidante tbhq, corantes UND 150
beta caroteno e páprica.
Embalagem sachê com no
mínimo 200g, com dados
de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e
de acordo com a Resolução
12/78
da
Comissão
Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos CNNPA.
Data
de
validade/lote

0

300

1000

0

1.500

BONARE

1,78

2.670,00

0

150

300

0

600

D JUDA

1,48

888,00

0

150

200

0

500

D JUDA

1,47

735,00

TOTAL DO LOTE 04
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RESUMO POR SECRETARIA
LOTE
001
003
004
TOTAL

FMAS

ADM

150.052,10 14.027,65
5.107,20
181,20
1.054,50
156.213,80 14.208,85

EDUCAÇÃO
70.117,30
5.746,00
1.296,50
77.159,80

FMS
303.790,00
18.829,00
3.798,00
326.417,00

INFRA
14.011,25
136,10
14.147,35

TOTAL
551.998,30
29.999,50
6.149,00
588.146,80

1.2 – Os produtos constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser solicitados pelo Município.
Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos
produtos.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal.
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 Teofilândia não será obrigado à
contratação, 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.
2.3 – Em cada Ordem de Fornecimento decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n°
005/2021SRP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer os produtos, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do
produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O Município de Teofilândia/BA providenciará o pagamento à contratada até 30 dias após as notas
ficais forem protocoladas devidamente atestadas pelo secretários que os produtos foram entregues
com o aceite pelo Setor Administrativo do Município licitante.
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3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos solicitados nas Ordens de
Fornecimento e à aprovação e conferência do material entregue pela Secretaria solicitante.
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal
da Fazenda, localizada na Praça José Luis Ramos, Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município
de Teofilândia e conter o número do empenho correspondente
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 (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade
3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.3 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
3.3.4 – Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria
da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante, comprovando sua regularidade para
com a Fazenda Estadual;
3.3.5 – Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo de débitos relativos a Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua regularidade
para com a Fazenda Federal
3.3.6 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo ao domicílio ou
a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
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.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega dos produtos ora licitados deverá ser realizada em 02 dias úteis, a partir do
recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento emitidas pelo setor responsável.
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4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data 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 à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, 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 de Compras, 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 materiais 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 neste
edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – No hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Secretaria 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 verificarem 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 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a 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 no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Detentora
5.2.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de obra
e todos os tributos incidentes.
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5.2.3. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se
relacionar com o fornecimento.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, 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 serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.5 – Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato, sem
prévia anuência da Contratada.
5.2.6 – Efetuar o fornecimento indicado na ordem de compra até o máximo três dias úteis, após o
recebimento desta.
5.2.7 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.8 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
5.2.9 - 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.
5.2.10 – 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.
5.2.11 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.12 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
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 requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de três dias, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
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6.5 - 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 nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado
por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do
valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas
a 20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado
do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público
e da possibilidade da rescisão contratual;
7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência,
que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a
verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de
pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte,
vales-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
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7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e 7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEOFILÂNDIA.
7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
7.6 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência exclusiva do titular da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-ítem
7.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura
de vistas.
7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização dos Serviços (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 Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente.
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.
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8.5 - Para revisão e atualização dos preços contratados será observada a Legislação Federal específica,
que regulamenta o Plano de Estabilização Monetária vigente no País e em especial as Portarias da ANP Agência Nacional de Petróleo.
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 ou 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.
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 pelos órgãos desta Administração
que pretendam aderir ao registro, 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.
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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 por Lote, para Registro de Preços N° 005/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 005/2021 e proposta
da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Teofilândia – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Teofilândia, Ba, 02 de Junho de 2021
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA - CONTRATANTE
ISAIAS DE OLIVEIRA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATANTE

FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira – Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE

JE COMERCIO LTDA
ADAILTON DE JESUS MOTA – SÓCIO – DENTENTORA DA ATA SRP
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Testemunhas:

Nome:_______________________________
CFP nº_______________________________

Nome:________________________________
CFP nº_______________________________
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ANEXO – POR SECRETARIA ATA SRP 022/2021
LOTE 01 - ALIMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO

UND

SEC.
FMAS

1

ADOÇANTE : Líquido dietético.
Ingredientes mínimos: Edulcorante,
glicosídeos
de
esteviol.
Conservadores: Bonzoato de sódio e
UND 100
acidulante ácido cítrico. Embalagem
mínima 60 ML, com bico dosador.
Referência para qualidade do
produto validade/ lote.

2

ACHOCOLATADO EM PÓ DE
PREPARO
INSTANTÂNEO:
Contendo
ingredientes
como:
Açúcar, cacau em pó, matodextrina,
minerais, vitaminas, aromatizantes,
emulsificante lecitina de soja. Não
contém glúten. Não deverá
apresentar
problemas
com
homogeneidade,
diluição
inadequada, excesso de açúcar, KG
presença de impurezas, formação de
grumos, cheiro forte e intenso,
coloração inadequada. Embalagem
plástica ou aluminizada, com dados
de identificação do produto,
informações nutricionais, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS.

300

V. TOTAL

993,00

4.161,00

SEC.
ADM

20

30

V. TOTAL

198,60

416,10

SEC.
EDUC

30

100

V. TOTAL

297,90

1.387,00

FMS

200

200

V. TOTAL

1.986,00

2.774,00

SEC
INF

20

30
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V. TOTAL

198,60

416,10

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

FINN

9,93

ITALAC

13,87
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3

4

Prazo de validade mínimo: 03 meses
á partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto:
embalagem mínima de 200g
AÇÚCAR CRISTAL DE 1ª:
Sacarose obtida da cana de açúcar,
livre de fermentação, tipo granulado,
com aspecto, cor e cheiro próprios,
sabor doce, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais,
acondicionado em embalagem
primária saco plástico atóxico KG
transparente,
com
respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade.
Embalagem
secundaria plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 04 meses a
partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto:
embalagem de 01 kg.
ARROZ
INTEGRAL
–
Características técnicas: classe:
longo, fino, tipo I integral. produto
não deve apresentar mofo ou
substâncias nocivas. Embalagem:
KG
Deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de 1 kg, em polietileno,
transparente e atóxico. Prazo de
validade mínimo 03 meses a contar a
partir da data de entrega.

2000

250

3.160,00

1.612,50

200

20

316,00

129,00

500

30

790,00

193,50

1000

1500

1.580,00

9.675,00

250

30
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395,00

193,50

ARCO VERDE

1,58

DALON

6,45

Terça-feira
15 de Junho de 2021
30 - Ano - Nº 2581

5

6

ARROZ TIPO 1, BRANCO, subgrupo
polido, classe longo fino, 100%
natural, constituídos de grãos
inteiros, isento de sujidade e
materiais estranhos, acondicionado
em embalagem primária de saco
plástico atóxico transparente com
respectiva informação nutricional, KG
data
de
fabricação/validade.
Embalagem secundária: plástico
resistente. Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data do
recebimento
do
produto.
Apresentação
do
produto:
Embalagem de 01 kg.
ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO
PARBOILIZADO, classe longo fino,
novo, constituídos de grãos inteiros,
isento de sujidade e materiais
estranhos,
acondicionado
em
embalagem primária de saco plástico
atóxico transparente com respectiva
informação nutricional, data de KG
fabricação/validade/lote. Embalagem
secundária: plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto:
Embalagem de 01 kg.

Teofilândia

400

400

1.984,00

1.864,00

20

30

99,20

139,80

300

300

1.488,00

1.398,00

1500

1000

7.440,00

4.660,00

20

20
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99,20

93,20

CATARINÃO

4,96

CATARINÃO

4,66
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8

9
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AVEIA EM FLOCOS: Ingredientes:
Aveia em flocos. Embalagem
primaria caixa tipo papelão e
secundaria plástica. Contendo
informações nutricionais. Peso
mínimo 170g e prazo de validade.
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM,
com acidez máxima de 0,5% (em
ácido oleico) - para temperar
alimentos; embalagem com no
mínimo 200 ml. Prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.
CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto
de 1º qualidade, com 100% de
pureza, não deve apresentar
sujidade, umidade, rendimento
insatisfatório
e
sabor
não
característico.
Embalagem
aluminizada, com selo de pureza
emitido pela Associação Brasileira da
Indústria do Café – ABIC, contendo
data fabricação e prazo de validade.
Apresentação
do
produto:
embalagem de 250g.
CERAL À BASE DE ARROZ: Para
alimentação infantil, fonte de
vitaminas incluindo A e C, e ferro.
Ingredientes mínimos: Farinha de
arroz, açúcar, sais minerais:
carbonato de cálcio, fumarato
ferroso, sulfato de zinco.Vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E,

UND 300

UND 100

KG

500

UND 800

789,00

1.441,00

7.535,00

3.408,00

50

50

200

30

131,50

720,50

3.014,00

127,80

150

140

400

350

394,50

2.017,40

6.028,00

1.491,00

800

350

1200

500

2.104,00

5.043,50

18.084,00

2.130,00

20

80

200

50
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52,60

1.152,80

3.014,00

213,00

YOKI

2,63

GALLO

14,41

2 DE JULHO

15,07

MUCILON

4,26
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ácido pantotênico, vitamina A,
vitamina B1, ácido fólico, vitamina D).
Contém glúten. Contém traços de
leite. Data de validade /lote.
Embalagem mínima de 200g

11

12

CERAL À BASE DE MILHO: Para
alimentação infantil fonte de
vitaminas incluindo A e C e ferro.
Ingredientes mínimos: Farinha de
milho enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, sais minerais
(Carbonato de cálcio, fumarato
UND 600
ferroso, sulfato de zinco). Vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E,
ácido pantotênico, vitamina A,
vitamina B1, ácido fólico, vitamina D).
Contém glúten. Contém traços de
leite, data de validade /lote .
Embalagem mínima de 200g
COCO RALADO COMPOSIÇÃO
MINIMA:
Produto
alimentício
desidratado
contendo entre os ingredientes:
Polpa de coco desidratada e
parcialmente desengordurara. Deve PCT 200
apresentar cor, cheiro e sabor
característico. Ausente de sujidades,
parasitas. Embalagem: plástica,
integra, atóxica, contendo no minimo
50 g do produto. Prazo de validade

2.556,00

276,00

100

100

426,00

138,00

350

400

1.491,00

552,00

1200

1000

5.112,00

1.380,00

20

20
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85,20

27,60

MUCILON

4,26

PENDORAMA

1,38
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13

14

15

mínimo 06 meses a contar a partir da
data de entrega.
COMPOSTO LÁCTEO: Composto
lácteo, enriquecido com vitaminas A
e D. Ingredientes mínimos: Leite
integral, vitaminas A e D, pirofosfato
de ferro ou ferro e emulsificante
lecitina de soja. Contendo informação
nutricional, data de fabricação/ KG
validade/
lote.
Deverá
ser
inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Embalagem mínima de 200
g.

500

CREME DE LEITE ESTERILIZADO:
Homogeneizado, apresentando teor
de gordura máxima de 20%. Em
embalagem de caixa de papelão
cartonada, tipo longa vida, contendo
dados do fabricante e tabela de
informação nutricional. Data de UND 500
fabricação e Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Deverá ser
inspencionado pelo SIF ou SIE.
Apresentação do produto: Mínimo de
200g.
FARINHA
DE
MANDIOCA
BRANCA- Grupo seca, subgrupo
fina, tipo 1, isenta de material terroso, KG 1500
detritos de animais e vegetais,

9.670,00

1.335,00

4.695,00

50

50

40

967,00

133,50

125,20

350

300

350

6.769,00

801,00

1.095,50

1000

1200

900

19.340,00

3.204,00

2.817,00

50

40

30
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967,00

106,80

93,90

OTIMO
PIRACANJUB
A

19,34

DAMARE

2,67

TIA DICA

3,13
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16

17

devendo obedecer à legislação
vigente, embalada em pacote
plástico
atóxico,
transparente,
resistente. Prazo mínimo de validade
de 4 meses. Embalagem plástica
com 1 kg
FARINHA DE TRIGO COM
FERMENTO. Enriquecida com ferro
e ácido fólico. Deve ser fabricada a
partir de grãos de trigo sãos e limpos.
Deverá estar em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar
úmida ou fermentada, nem
apresentar resíduos, impurezas,
rendimento
insatisfatório. KG
Embalagem:
Atóxica,
deve
estar intacta. Embalagem contendo
01 Kg, com dados de identificação do
produto, informações nutricionais,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo
com a Portaria 354/98 - ANVISA e
Portaria 74/94 do MS/SNVS.
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM
FERMENTO: Enriquecida com ferro
e ácido fólico. Deve ser fabricada a
partir de grãos de trigo sãos e limpos.
Deverá
estar
em
KG
perfeito estado de conservação. Não
poderá estar úmida ou fermentada,
nem apresentar resíduos, impurezas,
rendimento
insatisfatório.
Embalagem:
atóxica,
deve

Teofilândia

600

600

2.682,00

2.496,00

30

30

134,10

124,80

300

300

1.341,00

1.248,00

800

800

3.576,00

3.328,00

30

20
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134,10

83,20

BRANDINI

4,47

BRANDINI

4,16
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estar intacta. Embalagem contendo
01 Kg, informações nutricionais com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo
com a Portaria 354/98 - ANVISA e
Portaria 74:/94 do MS/SNVS.

18

19

20

FARINHA LÁCTEA. Enriquecida
com
vitaminas,
de
preparo
instantâneo. Embalagem contendo
as seguintes informações: dados de
identificação do produto, informações
nutricionais, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido e de
UND 700
acordo com as Normas e/ou
Resoluções
da
Anvisa/MS.
Apresentar SIF ou SIE Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: lata ou
sachê mínima de 380 g.
FLOCOS DE MILHO: Tipo flocão:
farinha de milho flocada sem sal,
KG 2000
fonte de fibra, com data de validade /
lote e embalagem mínima de 500 g.
FUBA DE MILHO: Produto de
aspecto fino, amarelo, fubá de milho
enriquecida com ferro e acido fólico ,
KG 1200
livre de umidade e sujidade, com
identificação do fabricante, prazo de
validade e peso liquid, embalagem de

6.608,00

6.320,00

4.764,00

30

20

30

283,20

63,20

119,10

320

300

350

3.020,80

948,00

1.389,50

1000

2000

1500

9.440,00

6.320,00

40

20

5.955,00

0
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377,60

63,20

-

NESTLE

9,44

MARATA

3,16

CORRINGA

3,97
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500g e validade mínima de 03
meses.

21

22

23

GOIABADA: Consistência para
corte. Embalagem mínima com 300
g, com dados de identificação do
produto, informações nutricionais,
UND 900
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
Anvisa/MS.
LEITE CONDENSADO : Ingredientes
mínimos: leite, açúcar e lactose,
acondicionado em embalagem de
395 g, que deverá conter
externamente os dados
de
identificação,
informações UND 250
nutricionais, número do lote, data
fabricação de validade /lote. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a
partir da entrega do produto. Deverá
apresentar SIF ou SIE.
LEITE DE COCO: NATURAL,
Concentrado,
pasteurizado,
homogeneizado, acondicionado em
embalagem primária tipo Pet ou de
UND 200
vidro, com respectiva informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir

2.223,00

1.140,00

1.182,00

30

30

30

74,10

136,80

177,30

120

200

100

296,40

912,00

591,00

1500

350

400

3.705,00

1.596,00

2.364,00

30

20

30
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74,10

91,20

177,30

QUERO

2,47

ITALAC

4,56

GURT

5,91
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24

25

da data do recebimento do produto.
Unidades de 500 ml.
LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO:
Composição
mínima de ingredientes: leite em pó
integral, vitaminas: A D E, minerais,
cálcio, ferro, (pirofosfato férrico)
zinco. ,embalagem intacta, bem
vedada,
livre de parasitas e
substâncias nocivas. Embalagem UND 150
lata ou sache mínima 800 g, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, informaçõs nutricionais, e
de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Deverá apresentar SIF ou SIE.
LEITE EM PÓ MODIFICADO
FORMULA INFANTIL, LACTENTES
6 A 12 MESES, EMBALAGEM
MINIMA 400g de seguimento,
favorecendo
as
defesas
imunológicas no momento da
introdução
da
alimentação
complementar. Carboidratos: 100%
UND 200
lactose. Composição mínima: Leite
desnatado, soro do leite, oleína de
palma, óleo de canola, óleo de
palmiste, óleo de milho, sais minerais
(citrato de cálcio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de cobre,
iodeto de potássio). Vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E,

3.811,50

4.574,00

30

40

762,30

914,80

200

100

5.082,00

2.287,00

1200

800

30.492,00

18.296,00

100
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2.541,00

NESTLE
NINHO

25,41

800,45

NESTOGENO
2

22,87
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pantotenato de cálcio, vitamina A,
vitamina B6, vitamina B1, vitamina D,
vitamina B2, ácido fólico, vitamina K,
biotina, vitamina B12),. Não contém
glúten. Data de validade/lote.
LEITE EM PÓ MODIFICADO
FORMULA INFANTIL, LACTENTES
MENORES
DE
6
MESES,
EMBALAGEM
MINIMA
400g,
COMPOSIÇÃO
MINIMA
:Ingredientes mínimos: Soro de leite,
oleina de palma, leite desnatado,
óleo de canola, óleo de palmiste, óleo UND 200
de milho, sais minerais (citrato de
cálcio, cloreto de magnésio, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de
cobre, iodeto de potássio, e selenato
de sódio). Vitaminas (vitamina C e
vitaminas do complexo B ). Data de
validade/lote. Não Contém Glúten.
LEITE EM PÓ, DESNATADO.
INSTANTÂNEO. Ingredientes: Leite
em pó desnatado e emulsificante
lecitina de soja. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Embalagem: Lata ou
pacote aluminizado de no mínimo
UND 200
300g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, capacidade, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS. O produto
devera conter SIF ou SIE.

4.872,00

2.682,00

0

50

-

670,50

30

300

730,80

4.023,00

400

300

0

9.744,00

4.023,00

20
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-

268,20

NESTOGENO
1

24,36

GLORIA

13,41
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29

LEITE EM PÓ: DESNATADO: Tipo
leite integral. Ingrediente: Leite
desnatado. Vitaminas: A e D.
Acondicionado
em
recipiente
hermético de sacos aluminizados,
contendo informação nutricional,
data de fabricação/ validade/ lote. UND 300
Deverá ser inspecionado pelo SIF ou
SIE. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento
do
produto.
Apresentação
do
produto:
Embalagem mínima de 200g.
LEITE EM PÓ: tipo integral.
Apresentando por porção de 26g (02
colheres de sopa): mínimo de 120
calorias, máximo de 10g de
carboidratos, máximo de 7g de
proteínas e de gorduras totais,
máximo de 125mg de sódio, mínimo
210mg de cálcio. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos
aluminizados contendo informação KG
nutricional, data de fabricação/
validade/
lote.
Deverá
ser
inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g..

1200

1.785,00

27.444,00

30

100

178,50

2.287,00

300

350

1.785,00

8.004,50

1200

1800

7.140,00

41.166,00

30

40
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178,50

914,80

COMPONESA
MOLICO

5,95

CCGL

22,87
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LEITE SEM LACTOSE: Leite em pó
integral, enzima lactase, vitaminas
(A,
D
e
C), minerais (ferro e zinco) e
emulsificante lecitina de soja. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Embalagem
UND 120
mínima de 3o0g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade , de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Deverá conter SIF ou SIE
LEITE UHT INTEGRAL (1LT),
Ingredientes mínimos: Leite integral.
Estabilizantes: citrato de sódio ,
trifosfato de sódio, máximo de 3% de
gordura.
Embalagem
tetrapak
esterilizada
e
hermeticamente
fechada, livre de parasitas e de
qualquer
substância
nociva, UND 1000
contendo 1 litro. Emabalagem com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, SIF OU SIE , de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS. Validade
mínima: 03 meses.

2.307,60

3.860,00

5

30

96,15

115,80

150

250

2.884,50

965,00

1700

500

32.691,00

1.930,00

20

50
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384,60

193,00

ITAMBÉ

19,23

DAMARE

3,86
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MANTEIGA COM SAL DE
PRIMEIRA
QUALIDADE
EMBALAGEM MÍNIMA de 200G)
INGREDIENTES: Creme de leite
pausterizado , sal e corante natural,
não contem glutén, embalagem com UND 400
dados de identificação, data de
fabricação e validade, lote, registro
do Ministério da Agricultura SIF ou
SIE. Validade de, no mínimo, 4
meses.
MARGARINA VEGETAL COM SAL,
Apresentando teor de lipídios
máximo de 65%. Produto com
aspecto cor, cheiro e sabor próprio,
acondicionado em embalagem
primária de pote plástico, com
respectiva informação nutricional, UND 800
data de fabricação/validade/lote.
Embalagem secundária: caixa de
papel resistente. Prazo de validade
mínimo : 02 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embalagem
mínima de 250g.

2.784,00

1.816,00

20

30

139,20

68,10

200

100

1.392,00

227,00

1000

1200

6.960,00

2.724,00

20

30
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MILHO DE MUNGUNZÁ: Grãos de
milho amarelo, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, com
ausência de umidade, fermentação,
ranço, isento de sujidades, parasitas
e larvas. Embalagem de 500g, em
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a
integridade do produto até o
momento
do
consumo, UND 1000
acondicionados em fardos lacrados.
A embalagem deverá conter
externamente os dados
de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 05
(cinco) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
MILHO DE PIPOCA TIPO 1.
Embalagem de 500g, embalados em
plástico atóxico, transparente e
incolor, termosselada, isenta de mofo
ou bolores, odores estranhos e UND 300
substâncias nocivas. A embalagem
primária deverá declarar a marca,
nome e endereço do fabricante, peso
líquido, prazo de validade, lote.

1.930,00

801,00

100

0

193,00

-

200

100

386,00

267,00

1700

300

3.281,00

20

801,00

0
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38,60

-

CUCO

1,93

MARATA

2,67
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36

37

MISTURA
PARA
BOLO.
Composição mínima de Ingredientes:
Açúcar, farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico, amido,
gordura vegetal, sal, fermento,
bicarbonato de sódio, emulsificante,
aromatizantes. Contém glúten.
Acondicionados em embalagens tipo UND 100
sachê,
contendo
informação
nutricional do produto. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação
do
produto:
embalagem minima de 450g.
Sabores: coco e baunilha.
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL:
Composição óleo de soja 100%
natural. Produto refinado e de acordo
com os padrões legais e estar isento
de ranço, odores estranhos ou
qualquer
substância
nociva.
UND 1000
Acondicionado em embalagem
primária PET (900ml) com respectiva
informação nutricional, data de
validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto.

277,00

7.250,00

0

10

-

72,50

200

200

554,00

1.450,00

600

1500

0

1.662,00

10.875,00

20
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FINNA

2,77

SOYA

7,25
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40

41

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE
SOJA ADICIONADA DE CARNE
BRANCA: Tipo carne branca, deve
apresentar cor, odor e sabor
característico, deve estar livre de
sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem:
Sacos
plásticos
vedados, com peso líquido de no
mínimo
400g,
devidamente
identificada com nome do produto,
data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso
líquido
QUEIJO RALADO, tipo parmesão.
Composição
mínima:
Queijo
parmesão
e
conservante>Embalagem plástica de
50g, contendo identificação do
fabricante, data de fabricação e
validade e autorização do Ministério
da Agricultura/SIF/SIE/DIPOA.
SAL MOIDO refinado, iodado, 1ª
qualidade, não deve apresentar
sujidades, misturas inadequadas ao
produto. Embalagem: Deve estar
intacta, acondicionado em pacotes
de polietileno transparente, atóxica,
com 1 kg. Validade minima 6 meses
VINAGRE
DE
ÁLCOOL
Fermentado de ácido acético Embalagem de 500 ml, devidamente
identificada com o nome do produto,
data validade /lote , composição

Teofilândia

KG

800

UND 150

KG

800

UND 800

8.352,00

475,50

872,00

1.264,00

30

0

20

0

313,20

-

21,80

-

350

0

300

100

3.654,00

-

327,00

158,00

600

250

500

500

6.264,00

20

0

792,50

545,00

20

790,00

0
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208,80

-

21,80

-

PRONTUSOY

10,44

KEJÃO

3,17

CAMPEÃO

1,09

FIGUEIRA

1,58
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mínima, prazo de validade e peso
líquido.
T.
SOCIAL

T.
150.052,10 ADMIN

14.027,65

T. EDU
E CUL

70.117,30

T.
SAÚDE

V. TOTAL

FMS

T.
303.790,00 INFRA 14.011,25

LOTE 03 TEMPEROS E CONDIMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO
1
2

3

4

CANELA EM CASCA. Embalagem
contendo no mínimo 07g,.
CANELA EM PÓ. Embalagem,
contendo no mínimo 07g.
TEMPERO
COMPLETO
TRADICIONAL, constituído pela
mistura de sal refinado, podendo ser
acrescentado de alho, cebola em pó,
salsa em flocos e outros
condimentos, sem pimenta, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes. com 300g.
TEMPERO PRONTO EM PÓ PARA
TEMPERAR
,FEIJÃO,ARROZ,CARNES
E
OUTREOS PRATOS: Embalagem

UND

SEC.
FMAS

PCT 250
PCT 250

UND 250

UND 180

V. TOTAL
382,50
382,50

745,00

583,20

SEC.
ADM
30
30

30

0

V. TOTAL
45,90
45,90

89,40

-

SEC.
EDUC
300
300

300

0

459,00
459,00

894,00

-

500
500

1200

1200

V. TOTAL
765,00
765,00

3.576,00

SEC
INF
30
20

20

3.888,00

0
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V. TOTAL
45,90
30,60

59,60

-

MARCA

V. UNIT
MEDIO

DAANA

1,53

DAANA

1,53

ARISCO

2,98

SAZON

3,24

Terça-feira
15 de Junho de 2021
46 - Ano - Nº 2581

5

6

7

Teofilândia

60g contendo no minimo 12 sachês
de 5g validade e Lote
CALDO DE CARNE: Ingredientes
mínimos: Preparo para caldo de
carne, sal, gordura vegetal, amido de
milho, açúcar, cebola, aromatizantes,
realçadores de sabor, corante e
acidulante. Embalagem de papelão
TIRA 150
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto:
caixinha de 19 a 21g tiras com 24 und
CALDO DE GALINHA: Ingrdientes
mínimos: Preparo para caldo de
galinha, sal, gordura vegetal, amido
de milho, cebola, aromatizantes,
realçadores de sabor, corante e
acidulante. Embalagem de papelão
contendo dados de identificação do TIRA 150
produto, marca do fabricante. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto:
caixinha de 19 a 21g. tiras com
24und.
CRAVO Embalagem contendo no
PCT 200
mínimo 07g,.
T.
SOCIAL

1.380,00

0

1.380,00

254,00
5.107,20

-

-

0
T.
ADMIN

181,20

200

200

200
T. EDU
E CUL

1.840,00

1.840,00

254,00
5.746,00

500

500

500
T.
SAÚDE

0

4.600,00

0

4.600,00

0

635,00
18.829,00

T.
INFRA
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-

-

136,10

KNORR

9,20

KNORR

9,20

DAANA

1,27
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LOTE 04
ITEM DESCRIÇÃO

1

2

3

UND

SEC.
FMAS

MOLHO
DE
TOMATE
TRADICIONAL,
Ingredientes
mínimos: Polpa de tomate, cebola,
açúcar, sal, óleo refinado de soja,
salsa ou orégano, alho e conservador
UND 200
. Não contém glúten. Embalagem
sachê de no mínimo 340g, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade.
EXTRATO
DE
TOMATE.
INGREDIENTES:Tomate e sal.
Embalagem sachê de no mínimo
340g, com dados de identificação do
produto, imformações nutricionais,
UND 200
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
CATCHUP
tradicional,
composição
mínima
de
INGREDIENTES: Tomate, Açúcar,
Vinagre, Sal, Amido Modificado. Não
contém glúten. Embalagem sachê
UND 150
contendo de 180g a 200g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

V. TOTAL

256,00

356,00

222,00

SEC.
ADM

0

0

0

V. TOTAL

-

-

-

SEC.
EDUC

250

300

150

V. TOTAL

320,00

534,00

222,00

FMS

1000

1000

300

V. TOTAL

SEC
INF

1.280,00

1.780,00

444,00

0

0

0
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V. TOTAL

-

-

-

MARCA

V. UNIT
MEDIO

TAMBAU

1,28

BONARE

1,78

D JUDA

1,48
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MAIONESE,
TRADICIONAL,
INGREDIENTES: Óleo de soja,
amido modificado, vinagre, sal, ovo
pasteurizado, suco de limão,
condimentos, açúcar, acidulante
ácido lático, conservador sorbato de
potásssio,
estabilizante
goma
xantana,
sequestrante
edta,
antioxidante tbhq, corantes beta
caroteno e páprica. Embalagem UND 150
sachê com no mínimo 200g, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. Data de
validade/lote

220,50

AÇÃO
SOCIAL 1.054,50

0

ADMIN

-

-

150

EDU E
CUL

220,50

1.296,50

200

SAÚDE

0

294,00

3.798,00

INFRA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça
José Luiz Ramos, 84 - Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato
representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr. Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba, o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ
12.404.015/0001-02, com sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato
representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felícia Maria Macedo Araújo, Portador do CPF nº
812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 17.773.869/0001-71, com sede na praça
Jose Luís Ramos, nº 84, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato representada pelo Gestor do FMAS o Sr Isaias
de Oliveira portador do CPF 036.523.125-89 e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE TEOFILANDIA., pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel Joaquim de Moura, nº 39
- Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob. o nº 30.951.655/0001-06, neste
ato denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa M C M COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA inscrita no CNPJ nº 09.500.724/0001-79, com endereço Rua Jose Pedro de
Carvalho, nº 352, centro – Araci – BA – CEP 48.760.000, tel. (75) 99194-9201 – e-mail:
mcm_transportes@hotmail.com neste ato representado pela sua sócia a srª. Ana Claudia Macedo
Carvalho, portador do RG nº 0814862357 e CPF 920.799.035-00, doravante denominada DETENTORA,
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 Decreto Municipal nº 206/2013, e demais normas legais aplicáveis
e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO N° 005/2021SRP, 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 seguintes preços, para futuras aquisições de gêneros
alimentícios para atender as secretarias municipais de ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS – EDUCAÇÃO E CULTURA – SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
– LOTE 002, conforme abaixo:
LOTE 02 - BISCOITOS
ITEM

1

DESCRIÇÃO

UND

BISCOITO
CREAM
CRACKER
400GR:
Acondicionado
em
embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com
respectiva
informação PCT
nutricional,
data
de
validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.

AÇÃO
ADMIN
SOCIAL

300

100

EDU
QTD
E SAÚDE INFRA
TODAL
CUL

300

1200

100

2.000

V.
UNIT

TOTAL

VITAMASSA 3,30

6.600,00

MARCA
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Composição mínima de
Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar, sal,
fermento, bicarbonato de
sódio, lecitina de soja.
Pode conter leite e soja.
Contém glúten. Caixa
contendo 20x400g
BISCOITO DOCE (Maria)
- EMBALAGEM 400GR:
Acondicionado
em
embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com
respectiva
informação
nutricional,
data
/validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.
Composição mínima de
Ingredientes: Farinha de
PCT
trigo enriquecida com ferro
e
ácido
fólico,
(VITAMINAS: B1, B2, B3 e
B6), açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido
amido,
emulsificante
lecitina de soja, (fermentos
químicos). Aromatizantes
melhorador de farinha, sal,
soro de leite em pó,
contém leite e soja.
contém glúten. Caixa
contendo 20x400g.
BISCOITO MAISENA EMBALAGEM
400GR:
Acondicionado
em
embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com
respectiva
informação
nutricional,
data
validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03
PCT
meses a partir da data do
recebimento do produto.
Composição mínima de
Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro
e
ácido
fólico,
(VITAMINAS: B1, B2, B3 e
B6), açúcar, gordura
vegetal, açúcar invertido

200

100

200

1200

50

1.750

VITARELLA

4,00

7.000,00

150

40

120

1400

50

1.760

VITARELLA

4,00

7.040,00
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amido,
emulsificante
lecitina de soja, (fermentos
químicos). Aromatizantes
melhorador de farinha, sal,
soro de leite em pó,
contém leite e soja.
contém glúten. Caixa
contendo 20x400g

4

5

BISCOITO
SALGADO
INTEGRAL – Deverá ser
fabricadas a partir de
matérias primas sãs e
limpas, não devem estar
mal assados ou com
caracteres organolépticos
anormais Farinha de Trigo
Fortificada com Ferro e
Ácido Fólico, Gordura
Vegetal, Farelo de Trigo,
Extrato de malte, Açúcar PCT
Invertido, Sal, Amido,
Fermento.
CONTÉM
GLÚTEN.
Estar
acondicionados
em
embalagem
primária
plástica,
transparente,
envoltos por embalagem
secundária de polietileno
metalizado,
atóxico,
resistente, lacrado pacote
400 a 420g.
BISCOITO
TIPO
ROSQUINHA - Biscoito a
base de farinha , sabores
variados
(coco
ou
chocolate). Embalagem
primaria, envoltos na
PCT
embalagem secundária
contendo no minimo 400g,
devidamente identificada
como nome do produto,
composição mínima, prazo
de validade e peso liquido

150

60

400

1300

100

2.010

VITARELLA

4,00

8.040,00

200

50

150

500

50

950

PETYAN

3,49

3.315,50

31.995,50

TOTAL DO LOTE 002

RESUMO POR SECRETARIA
LOTE
002

FMAS
3.688,00

ADM
1.304,50

EDUCAÇ.
4.393,50

FMS
21.305,00

INFRA
1.304,50

TOTAL
31.995,50
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1.2 – Os produtos constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser solicitados pelo Município.
Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos
produtos.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal.
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 Teofilândia não será obrigado à
contratação, 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.
2.3 – Em cada Ordem de Fornecimento decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n°
005/2021SRP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer os produtos, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do
produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O Município de Teofilândia/BA providenciará o pagamento à contratada até 30 dias após as notas
ficais forem protocoladas devidamente atestadas pelo secretários que os produtos foram entregues
com o aceite pelo Setor Administrativo do Município licitante.
3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos solicitados nas Ordens de
Fornecimento e à aprovação e conferência do material entregue pela Secretaria solicitante.
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal
da Fazenda, localizada na Praça José Luis Ramos, Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município
de Teofilândia e conter o número do empenho correspondente
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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 (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade
3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.3 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
3.3.4 – Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria
da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante, comprovando sua regularidade para
com a Fazenda Estadual;
3.3.5 – Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo de débitos relativos a Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua regularidade
para com a Fazenda Federal
3.3.6 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo ao domicílio ou
a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
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.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega dos produtos ora licitados deverá ser realizada em 02 dias úteis, a partir do
recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento emitidas pelo setor responsável.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data 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 à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, 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 de Compras, 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.
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4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais 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 neste
edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – No hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Secretaria 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 verificarem 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 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a 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 no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Detentora
5.2.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de obra
e todos os tributos incidentes.
5.2.3. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se
relacionar com o fornecimento.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, 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 serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.5 – Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato, sem
prévia anuência da Contratada.
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5.2.6 – Efetuar o fornecimento indicado na ordem de compra até o máximo três dias úteis, após o
recebimento desta.
5.2.7 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.8 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
5.2.9 - 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.
5.2.10 – 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.
5.2.11 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.12 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
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 requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de três dias, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - 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 nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TWVKSFS+AEMCZUD9OZSKNQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Junho de 2021
56 - Ano - Nº 2581

Teofilândia

7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado
por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do
valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas
a 20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado
do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público
e da possibilidade da rescisão contratual;
7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência,
que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a
verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de
pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte,
vales-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e 7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
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7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEOFILÂNDIA.
7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
7.6 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência exclusiva do titular da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-ítem
7.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura
de vistas.
7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização dos Serviços (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 Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente.
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.
8.5 - Para revisão e atualização dos preços contratados será observada a Legislação Federal específica,
que regulamenta o Plano de Estabilização Monetária vigente no País e em especial as Portarias da ANP Agência Nacional de Petróleo.
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;
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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 ou 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.
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 pelos órgãos desta Administração
que pretendam aderir ao registro, 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 por Lote, para Registro de Preços N° 005/2021.
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CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 005/2021 e proposta
da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Teofilândia – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Teofilândia, Ba, 02 de Junho de 2021
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA - CONTRATANTE
ISAIAS DE OLIVEIRA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATANTE

FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira – Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE

M C M COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ANA CLAUDIA MACEDO CARVALHO – SÓCIA – DENTENTORA DA ATA SRP

Testemunhas:
Nome:_______________________________
CFP nº_______________________________

Nome:________________________________
CFP nº_______________________________
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ANEXO – POR SECRETARIA ATA SRP 023/2021
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
BISCOITO CREAM CRACKER 400GR:
Acondicionado em embalagem dupla,
plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, data de
validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do
produto.
Composição
mínima
de
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal, fermento, bicarbonato de sódio,
lecitina de soja. Pode conter leite e soja.
Contém glúten. Caixa contendo 20x400g
BISCOITO DOCE (Maria) - EMBALAGEM
400GR: Acondicionado em embalagem
dupla, plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, data
/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do
produto.
Composição
mínima
de
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, (VITAMINAS: B1,
B2, B3 e B6), açúcar, gordura vegetal,
açúcar invertido amido, emulsificante
lecitina de soja, (fermentos químicos).
Aromatizantes melhorador de farinha, sal,
soro de leite em pó, contém leite e soja.
contém glúten. Caixa contendo 20x400g.

UND

AÇÃO
SOCIAL

PCT

300

PCT

200

V.
TOTAL

990,00

800,00

ADMIN

100

100

V.
TOTAL

330,00

400,00

EDU E
CUL

300

200

V.
SAÚDE V. TOTAL
TOTAL

990,00

800,00

1200

1200

3.960,00

4.800,00

INFRA

100

50
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TOTAL

330,00

200,00

MARCA

V. UNIT

VITAMASSA
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3,30
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3

4

5

BISCOITO MAISENA - EMBALAGEM
400GR: Acondicionado em embalagem
dupla, plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, data
validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses a partir da data do recebimento do
produto.
Composição
mínima
de
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, (VITAMINAS: B1,
B2, B3 e B6), açúcar, gordura vegetal,
açúcar invertido amido, emulsificante
lecitina de soja, (fermentos químicos).
Aromatizantes melhorador de farinha, sal,
soro de leite em pó, contém leite e soja.
contém glúten. Caixa contendo 20x400g
BISCOITO SALGADO INTEGRAL –
Deverá ser fabricadas a partir de matérias
primas sãs e limpas, não devem estar mal
assados ou com caracteres organolépticos
anormais Farinha de Trigo Fortificada com
Ferro e Ácido Fólico, Gordura Vegetal,
Farelo de Trigo, Extrato de malte, Açúcar
Invertido, Sal, Amido, Fermento. CONTÉM
GLÚTEN. Estar acondicionados em
embalagem primária plástica, transparente,
envoltos por embalagem secundária de
polietileno metalizado, atóxico, resistente,
lacrado pacote 400 a 420g.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA - Biscoito a
base de farinha , sabores variados (coco ou
chocolate). Embalagem primaria, envoltos
na embalagem secundária contendo no
minimo 400g, devidamente identificada

PCT

150

PCT

150

PCT

200

600,00

600,00

698,00

40

60

50

160,00

240,00

174,50

120

400

150

480,00

1.600,00

523,50

1400

1300

500

5.600,00

5.200,00

1.745,00

50

100

50

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TWVKSFS+AEMCZUD9OZSKNQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

200,00

400,00

174,50

VITARELLA

R$
4,00

VITARELLA

R$
4,00

PETYAN

R$
3,49
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como nome do produto, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido
T.
T.
T. EDU
T.
SOCIAL 3.688,00 ADMIN 1.304,50 E CUL 4.393,50 SAÚDE 21.305,00

T. INFRA

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TWVKSFS+AEMCZUD9OZSKNQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1.304,50

Terça-feira
15 de Junho de 2021
63 - Ano - Nº 2581

Teofilândia

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça
José Luiz Ramos, 84 - Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato
representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr. Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba,
neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SERTRAV TRATORES E VEICULOS
LTDA inscrita no CNPJ nº 01.122.280/0001-73, com endereço na Av. Santana, nº 25, centro – Serrinha –
BA – CEP 48.700.000 – Tel (75) 3261-3666 e-mail sertrav@hotmail.com , neste ato representado pelo sr.
Geniselma de Oliveira Gama Costa, portador do RG nº 0539370584 e CPF nº 549.689.765-34, doravante
denominada DETENTORA, 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 Decreto Municipal nº 206/2013, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 008/2021SRP, 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 seguintes preços, para futuras aquisições de PNEUS
AUTOMOTIVOS novos, para atender a secretaria municipal de INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS (LOTE 003), conforme abaixo:
LOTE 003 – MAQUINAS E EQUIPAMENOS

1
2
4
5
6

VEÍCULO
CAÇAMBA E
PIPA

REFERÊNCIA DOS PNEUS

Pneu novo ref. 295/80-R22,5 sem
câmara, com selo do INMETRO
Pneu novo, ref. 275/80-R22.5, sem
CAÇAMBINHA
câmara, com selo do INMETRO
MOTONI
Pneu novo, ref. 14.00-24 , sem
VELADORA
câmara, com selo do INMETRO
RETRO
Pneu novo, ref. 12,5/80-18, sem
ESCAVADEIRA câmara, com selo do INMETRO
RETRO
Pneu novo ref. 17.5-25, sem câmara,
ESCAVADEIRA com selo do INMETRO

INFRA

I
ITEM

VL UNIT
MARCA

TOTAL
PNEUS

VALOR
GLOBAL

35

PIRELLI

2.050,00

35

71.750,00

15

PIRELLI

1.985,00

15

29.775,00

15

PIRELLI

3.400,00

15

51.000,00

2

PIRELLI

1.902,50

2

3.805,00

2

PIRELLI

3.900,00

2

7.800,00
164.130,00

1.2 – Os produtos constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser solicitados pelo Município.
Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos
produtos.
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CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal.
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 Teofilândia não será obrigado à
contratação, 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.
2.3 – Em cada Ordem de Fornecimento decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n°
008/2021SRP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer os produtos, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do
produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O Município de Teofilândia/BA providenciará o pagamento à contratada até 30 dias após as notas
ficais forem protocoladas devidamente atestadas pelo secretários que os produtos foram entregues
com o aceite pelo Setor Administrativo do Município licitante.
3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos solicitados nas Ordens de
Fornecimento e à aprovação e conferência do material entregue pela Secretaria solicitante.
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal
da Fazenda, localizada na Praça José Luis Ramos, Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município
de Teofilândia e conter o número do empenho correspondente
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 (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;
3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.3 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
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3.3.4 – Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria
da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante, comprovando sua regularidade para
com a Fazenda Estadual;
3.3.5 – Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo de débitos relativos a Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua regularidade
para com a Fazenda Federal
3.3.6 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo ao domicílio ou
a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
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.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega dos produtos ora licitados deverá ser realizada em 05 dias úteis, a partir do
recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento emitidas pelo setor responsável.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data 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 à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, 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 de Compras, 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 materiais 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 neste
edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
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4.5 – No hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Secretaria 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 verificarem 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 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a 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 no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Detentora
5.2.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de obra
e todos os tributos incidentes.
5.2.3. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se
relacionar com o fornecimento.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, 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 serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.5 – Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato, sem
prévia anuência da Contratada.
5.2.6 – Efetuar o fornecimento indicado na ordem de compra até o máximo três dias úteis, após o
recebimento desta.
5.2.7 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.8 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
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5.2.9 - 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.
5.2.10 – 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.
5.2.11 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.12 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
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 requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de três dias, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - 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 nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TWVKSFS+AEMCZUD9OZSKNQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Junho de 2021
68 - Ano - Nº 2581

Teofilândia

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado
por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do
valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas
a 20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado
do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público
e da possibilidade da rescisão contratual;
7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência,
que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a
verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de
pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte,
vales-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e 7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEOFILÂNDIA.
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7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
7.6 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência exclusiva do titular da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-ítem
7.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura
de vistas.
7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização dos Serviços (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 Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente.
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.
8.5 - Para revisão e atualização dos preços contratados será observada a Legislação Federal específica,
que regulamenta o Plano de Estabilização Monetária vigente no País e em especial as Portarias da ANP Agência Nacional de Petróleo.
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;
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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 ou 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.
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 pelos órgãos desta Administração
que pretendam aderir ao registro, 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 por Lote, para Registro de Preços N° 008/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 08/2021 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
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CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Teofilândia – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Teofilândia, Ba, 08 de Junho de 2021

HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA - CONTRATANTE

SERTRAV TRATORES E VEICULOS LTDA
GENISELMA DE OLIVEIRA GAMA COSTA – SÓCIA – DENTENTORA DA ATA SRP

Testemunhas:
Nome:_______________________________
CFP nº_______________________________

Nome:________________________________
CFP nº_______________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça
José Luiz Ramos, 84 - Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato
representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr. Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba, o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ
12.404.015/0001-02, com sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato
representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felícia Maria Macedo Araújo, Portador do CPF nº
812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
TEOFILÂNDIA, Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 17.773.869/0001-71, com sede na praça
Jose Luís Ramos, nº 84, Centro, Teofilândia-Ba, neste ato representada pelo Gestor do FMAS o Sr Isaias
de Oliveira portador do CPF 036.523.125-89 e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE TEOFILANDIA., pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel Joaquim de Moura, nº 39
- Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob. o nº 30.951.655/0001-06, neste
ato denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa COMPACT SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ nº 18.288.214/0001-70, com endereço na Av. Dep. Manoel
Novaes, nº 337, centro – Serrinha – BA – CEP 48.700.000 – Tel (75) 99163-6679 e-mail
compcatservicos@hotmail.com , neste ato representado pelo sr. Wemerson da Silva Costa, portador do
RG nº 1192070950 e CPF 057.199.245.58, doravante denominada DETENTORA, 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 Decreto Municipal nº 206/2013, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°
008/2021SRP, 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 seguintes preços, para futuras aquisições de PNEUS
AUTOMOTIVOS novos, para atender as secretarias municipais de EDUCAÇÃO E CULTURA – SAÚDE –
ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (LOTE 001 – 002), conforme
abaixo:
LOTE 001 – VEICULOS LEVES
DOS

QTD DE PNEUS

AMBULANCIA - Pneu novo ref. 175/70UNO - KA R14, sem câmara, com 10 45
selo do INMETRO
MOBI
Pneu novo ref. 215/75AMBULANCIA
R16, sem câmara, com 0 8
UTI
selo do INMETRO

VL TOTAL VALOR
UNIT PNEUS GLOBAL

FMAS

2

REFERÊNCIA
PNEUS

INFRA

1

VEÍCULO

EDUC
A
FMS

ITEM

0

10

IRIS ECORIS

270,00

65

17.550,00

0

0

APTANY

515,00

8

4.120,00

MARCA
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3

4

5

6

7

8

Pneu novo ref. 165/70R13, sem câmara, com
selo do INMETRO
Pneu novo ref. 255/7/16,
sem camara, com selo do
FRONTIER
INMETRO
Pneu novo ref. 265/70R16, sem câmera, com
L200
selo do INMETRO
Pneu novo ref. 80x100x18,
MOTO FAN 125
sem câmara, com selo do
dianteiro
INMETRO
Pneu novo ref. 90x90x18,
MOTO FAN 125
sem câmara, com selo do
trazeiro
INMETRO
Pneu novo Ref. 175/70R13, sem câmara, com
UNO MILLE
selo do INMETRO
FIAT PALIO

IRIS ECORIS

0

0

0

8

250,00

8

2.000,00

0

0

4

0

640,00

4

2.560,00

0

6

0

0

APATANY

560,00

6

3.360,00

0

0

2

0

PIRELI

95,00

2

190,00

0

0

2

0

PIRELI

95,00

2

190,00

0

10

0

16

IRIS ECORIS

270,00

26

7.020,00

FIRESTONE

36.990,00
LOTE 002 – VEICULOS PESADOS

3

4

DOS

Pneu
novo,
ref.
215/75-R17,5, sem
MICRO-ONIBUS
câmara, com selo do
INMETRO
Pneu
novo
ref.
275/80-R22,5, sem
ONIBUS
câmara, com selo do
INMETRO
Pneu
novo
ref.
VOLAREN 5 - 6 - 205/75-R16,
sem
V8
câmara, com selo do
IMETRO
Pneu
novo,
ref.
MICRO-ONIBUS 225/65-16,
sem
- MASTER
câmara, com selo do
INMETRO

QTD DE PNEUS

22 24

0

0

AEOLUS

48

0

0

0

CEAAT

12 18

0

0

0

0

0

8

TOTAL
PNEUS

VALOR
GLOBAL

600,00

46

27.600,00

1.553,25

48

74.556,00

670,00

30

20.100,00

843,00

8

6.744,00

VL UNIT

FMAS

2

REFERÊNCIA
PNEUS

INFRA

1

VEÍCULO

EDUC
A
FMS

ITEM

MARCA

MICHELAN

APATANY

129.000,00
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RESUMO POR SECRETARIA
SECRETARIA
LOTE 001
EDUCAÇÃO
2.700,00
SAUDE
22.330,00
INFRA
2.940,00
ASSIST. SOCIAL
9.020,00
TOTAL
36.990,00

LOTE 002
95.796,00
33.204,00
0,00
0,00
129.000,00

TOTAL
98.496,00
55.534,00
2.940,00
9.020,00
165.990,00

1.2 – Os produtos constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser solicitados pelo Município.
Quando solicitados, serão entregues pela CONTRATADA acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela DETENTORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as especificações e prazos para a entrega dos
produtos.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal.
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 Teofilândia não será obrigado à
contratação, 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.
2.3 – Em cada Ordem de Fornecimento decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n°
008/2021SRP, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer os produtos, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de não realização dos serviços solicitados de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do
produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;
e) mostrar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O Município de Teofilândia/BA providenciará o pagamento à contratada até 30 dias após as notas
ficais forem protocoladas devidamente atestadas pelo secretários que os produtos foram entregues
com o aceite pelo Setor Administrativo do Município licitante.
3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega total dos quantitativos solicitados nas Ordens de
Fornecimento e à aprovação e conferência do material entregue pela Secretaria solicitante.
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3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal
da Fazenda, localizada na Praça José Luis Ramos, Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município
de Teofilândia e conter o número do empenho correspondente
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 (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;
3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.3 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
3.3.4 – Certidão negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria
da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da licitante, comprovando sua regularidade para
com a Fazenda Estadual;
3.3.5 – Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo de débitos relativos a Tributos
Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil, comprovando sua regularidade
para com a Fazenda Federal
3.3.6 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo Município, relativo ao domicílio ou
a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
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.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega dos produtos ora licitados deverá ser realizada em 05 dias úteis, a partir do
recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento emitidas pelo setor responsável.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega dos produtos foi feita,
além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
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4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, 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 de Compras, 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 materiais 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 neste
edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – No hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Secretaria 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 verificarem 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 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a 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 no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Detentora
5.2.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de obra
e todos os tributos incidentes.
5.2.3. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se
relacionar com o fornecimento.
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5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, 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 serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.5 – Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato, sem
prévia anuência da Contratada.
5.2.6 – Efetuar o fornecimento indicado na ordem de compra até o máximo três dias úteis, após o
recebimento desta.
5.2.7 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
5.2.8 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata,
com perfeição e acuidade.
5.2.9 - 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.
5.2.10 – 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.
5.2.11 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.12 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
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 requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de três dias, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
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6.5 - 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 nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado
por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do
valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas
a 20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado
do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público
e da possibilidade da rescisão contratual;
7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência,
que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a
verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de
pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte,
vales-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
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7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3 e 7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida
a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEOFILÂNDIA.
7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
7.6 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência exclusiva do titular da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-ítem
7.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura
de vistas.
7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização dos Serviços (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 Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente.
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.
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8.5 - Para revisão e atualização dos preços contratados será observada a Legislação Federal específica,
que regulamenta o Plano de Estabilização Monetária vigente no País e em especial as Portarias da ANP Agência Nacional de Petróleo.
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 ou 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.
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 pelos órgãos desta Administração
que pretendam aderir ao registro, 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 por Lote, para Registro de Preços N° 008/2021.
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CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 08/2021 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Teofilândia – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Teofilândia, Ba, 09 de Junho de 2021
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA - CONTRATANTE

ISAIAS DE OLIVEIRA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATANTE

FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira – Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE

COMPACT SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO EIRELI
WEMERSON DA SILVA COSTA – EMPRESARIO – DENTENTORA DA ATA SRP
Testemunhas:

Nome:_______________________________
CFP nº_______________________________

Nome:________________________________
CFP nº_______________________________
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RESUMO POR SECRETARIA
LOTE 001 – VEICULOS LEVES

1
2

AMBULANCIA
- UNO - KA MOBI
AMBULANCIA
UTI

3

FIAT PALIO

4

FRONTIER

5

L200

6
7
8

MOTO FAN
125 dianteiro
MOTO FAN
125 trazeiro
UNO MILLE

Pneu novo ref. 175/70-R14, sem
câmara, com selo do INMETRO
Pneu novo ref. 215/75-R16, sem
câmara, com selo do INMETRO
Pneu novo ref. 165/70-R13, sem
câmara, com selo do INMETRO
Pneu novo ref. 255/7/16, sem
camara, com selo do INMETRO
Pneu novo ref. 265/70-R16, sem
câmera, com selo do INMETRO
Pneu novo ref. 80x100x18, sem
câmara, com selo do INMETRO
Pneu novo ref. 90x90x18, sem
câmara, com selo do INMETRO
Pneu novo Ref. 175/70-R13,
sem câmara, com selo do
INMETRO

10
0
0
0
0
0
0
0

R$
2.700,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.700,00

VALOR

45

R$
12.150,00

8
0
0
6
0
0
10

R$
4.120,00
R$
R$
R$
3.360,00
R$
R$
R$
2.700,00
R$
22.330,00

INFRA

0
0
0
4
0
2
2
0

VALOR
R$
R$
R$
R$
2.560,00
R$
R$
190,00
R$
190,00
R$
R$
2.940,00

ASSIST SOCIAL
FMAS

VALOR

SAUDE
INFRA

REFERÊNCIA DOS PNEUS

EDUCA

VEÍCULO

FMS

EDUCACAO
ITEM

10
0
8
0
0
0
0
16

VL UNIT
VALOR
R$
2.700,00
R$
R$
2.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
4.320,00

MARCA

TOTAL
PNEUS

VALOR
GLOBAL

IRIS ECORIS

270,00

65

17.550,00

APTANY

515,00

8

4.120,00

IRIS ECORIS

250,00

8

2.000,00

640,00

4

2.560,00

560,00

6

3.360,00

PIRELI

95,00

2

190,00

PIRELI

95,00

2

190,00

IRIS ECORIS

270,00

26

7.020,00

FIRESTONE
APATANY

R$
9.020,00

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TWVKSFS+AEMCZUD9OZSKNQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

36.990,00

Terça-feira
15 de Junho de 2021
83 - Ano - Nº 2581

Teofilândia

LOTE 002 – VEICULOS PESADOS
REFERÊNCIA DOS PNEUS

1

MICRO-ONIBUS

Pneu novo, ref. 215/75-R17,5, sem câmara, com selo do
INMETRO

2

ONIBUS

Pneu novo ref. 275/80-R22,5, sem câmara, com selo do INMETRO

3

VOLAREN 5 - 6 - V8

Pneu novo ref. 205/75-R16, sem camara, com selo do IMETRO

4

MICRO-ONIBUS MASTER

Pneu novo, ref. 225/65-16, sem câmara, com selo do INMETRO

VALOR

R$
13.200,00
R$
48
74.556,00
R$
12
8.040,00
R$
0
R$
95.796,00
22

SAUDE
PNEUS

VEÍCULO

PNEUS

EDUCACAO
ITEM

VL UNIT
VALOR

R$
14.400,00
R$
0
R$
18
12.060,00
R$
8
6.744,00
R$
33.204,00
24

MARCA
AEOLUS

VALOR
GLOBAL

600,00

46

27.600,00

1.553,25

48

74.556,00

MICHELAN

670,00

30

20.100,00

APATANY

843,00

8

6.744,00

CEAAT

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TWVKSFS+AEMCZUD9OZSKNQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TOTAL
PNEUS

129.000,00

