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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO O5l2O2O

O MUNICÍpIO DE AREIA BRANCA, inscrito no CNPI sob o n" 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado Município,

neste ato repre;entado pelo seu Prefeito, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, com as

participações do FUNDô MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA S,OCIAL, inscrito no CNPJ sob o no
'A.7A7.72O/OOO1- 53, e do FUNDO MUNICIpAL DE SAÚDE, inscrito no 6NPJ sob o no

11.402.091/OOO1-08, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No 0612020
sRP, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os

preços da empresa J.BRASIL Côt'tÉnCfO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPI sob o no

31.i75.000/Ooo1-28, estabelecida no Largo I'lanoel José do Prado Franco, no 23, Centro, Areia

Branca, SE, neste ato representada pelo §r. JOÃO LUIZ SILVA MARQUES, portadora do R.G.

na 57g.o24 SSP/SE e do cPF no 266.600.595-04. Atendendo as condições previstas no

instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as

partes às normas constantes das Leis no 70.520/02, no 8.666/93 e alterações, e Decretos no
'864/?O17 

e no 958/2018, e em conformidade com as dispostções a segurr'

01. DO OBJETO
Off e preiente Ata tem por objeto o registro de preços para possível aquisição.de gêneros

ãriã"ntiáor, para atender às neãessidadeà das Secretarias do Município, do Fundo Municipal

de Assistência social e do Fundo Municipal de saúde deste Município, de acordo com as

especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no 06/2020 SRP e seus anexos/ e
propostas de preços apresentadas, de acordo com o art. 55, XI da Lei n' 8'666/93/ passando

iais documentos á fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

02. DO REGIME DE EXECUCÃO
@medianteaformadeexecuçãoindireta,soboregimede
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93'

03. DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO
&lrcs."t"riair *ÉoJ"rnecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata.

§1o - os pagamentos serão efetuados em ate 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,

após atestação do responsável pelo recebimento;
§2" - Para fazerjus ao pagamento, a futura fornecedora deverá apresentar, nota fiscal, com o

iespectivo termõ de recebimento, atestado pelo setor competente do Município, prova de

regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e lYunicipal, Certidões de Regularidade

de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;

§3. - Nãnhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

íquidação de ob;igação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

§4" - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

§So - t,to caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do vglor mencionado

Áo caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§60 - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram

áa execução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

p rev idenciãrios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
04. 1.t,Jãof,,a'r"rá l.eajuste de preços durante o período de vi9ência da ata'
Os preços registrado; poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

pruiiauáo, no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados, cabendo

ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas as

d ispos-ções-contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993;
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§1o - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
õupervàniente, o órgão gtrenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução

dos preços aos valores praticados pelo mercado;

52o - O adJudicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens, ofertados

ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;

s3o - euanáo o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
Ãão prà", cumprir o compromisso, o ór9ão gerenciador poderá:

54o'- Libera. o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

ãssinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

Éã" - lao Àavendo êxito naá negociações, o órgão ge.renciador deverá proceder à revogação

ãa ata de registro de preços, adolando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

va ntajosa ;

§7o -'É vedado eíetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive

ã acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

05. DA VALIDADE DA ATA
õffievatidadedapresenieAtadeRe9iStrodePreçosédel2(doze)meses,contadosda
data de sua assinatura.

06, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
06J. O. ,t""r, 

"bJet" 
desta licitação, serão entregues nas sedes dos respectivos entes:

secretarias da Prefeitura, Fundos Municipais de saúde e de Assistência social, sendo recebidas

por funcionários do local destino, de forma parcelada, mediante solicitação e nas quantidades

indlcadas pelas mesmas, respectivamente, no horário de expediente, contados a partir da

solicitação.
§1o - os materiais, quando solicitados, serão fornecidos durante o prazo de vigência

ãstabelecido, em, no máximo, 02 (dois) dias úteis contados da Ordem de Fornecimento

atestada pelo fornecedor. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o

exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convOcatório, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual.
iZo - O município não se obriga a adquirir os materiais registrados nesta Ata de Registro de

ór"ço., n"rn mesmo das quaniidades indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisição

em unidades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica

para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições 
_e 

preços, o

6eneficiário'do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93.

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
0rJ. Ar d"rp"r"r ".r"d"s 

com o pagamento do referido objeto desta licitação correrão a

conta dos recursos orçamentários consignados no Orçamento. Programa de-2020 deste

l,4unicípio e dos respectivos Fundos de Assistência Social e de Saúde, com dotação suficiente,

obedecendo à classificação orçamentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.

08. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
081-O Mr"i.ípio e seus participes, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:

a) Designar servidor do Município para proceder ao recebimento dos materiais;
Uj neleitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6;

.j efátru. os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

dj Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
08.2. o adjudicatário, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:
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a) I'4anter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
b) Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na
forma prevista;
c) Substituir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as

especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a

apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
d) Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
e) Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
Município comprovante de quitação com os órgãos competentes;
f) Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
g) Responsabilizar-se pelos danos causAdos diretamente ao Município e/ou a terceiros
áecorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo
essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;
h) Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
i) Não tiansferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com O Município, sem
prévia e expressa anuência.
j) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município.

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
09.1. Pelo atraso injustificado nos fornecimentos, pela inexecução total ou parcial do obieto
pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,
previstas no art.87 da Lei no 8.666/93,garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da
garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de O,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máxamo de 10o/o (dez por

cento) sobre o valor do(s) material(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos
fornecimentos;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de
inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do l'4unicípio, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

n
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10, DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1. O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
ll - o adjudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
III - o adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior
àq ueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV
e V.
Parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, 1l e IV
desta cláusula será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
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11. DO ACOMPANHAME TO E DA FISCALIZACÃO
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n" 8.666/93, fica designado o Sr. Saulo
lYendonça Oliveira, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de
Preços.

§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do
fornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados
para garantir a qualidade desejada.
§2o - A ação da fiscalização não exonera o Adjudicatário de suas responsa bilidades
contratua is.

12. DO RECEBIM NTO DO OBJETO
12.1. O objeto da futura contratação será recebido de acordo com o disposto art.73,I1, a e b
da Lei no 8.666/93.

13. DO FORO
13.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe,
como Único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente
instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que
produza seus efeitos leg a is.

Areia Br nca/SE, 04 de
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no O5/2O2O, celebrada entre o
Município de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por jtem, em
face da rea liz odoP ão Presencial n" 06 2020 sRP.

E M PRESA: .BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CN PJ: FONE FAx: 79 99967-6470

E-MAIL:
EN D.:

B RASI LDISTRI B U I D O RA@ BOL.CO M. B R

RE PRESENTANTE
LEGAL:

oÃo lurz srLvA MAReuEs

ITEN4 PRODUTO

Açúcar tipo cristal, de origem vegetal,

1
acarose de cana de açúcar, acondicionado

em embalagem hermeticamente fechada
esando 01 Kg

V. UNIT, V. TOTAL

GO R

15.22 5,00Unid

1.275.OOO ooo 1- 28

BRÂNC SE

LARGO

FRAN CO,
E NTRO,

MANOE
PRAD

AREI

OSE DO
No 23,

14ARCA UNID,

Pinheiro

5

QTD

7500 2,03
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