ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31PESRP/2018

O Município de Camamu, sediado na Pç. Dr. Pirajá da Silva, nº 275,Centro, CEP: 45445-000,
Camamu - Bahia no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato representado pela
Prefeita Ioná Queiroz Nascimento, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 31PESRP/2018, processo
administrativo nº 173/2018, RESOLVE registrar os preços da empresa RITA DE CASSIA
BATISTA LEMOS ME, inscrita no CNPJ nº. 27.052.164/0001-19, sediada à Rua João Pessoa,
n.º 23, Centro, CEP: 45.445-000, Camamu/BA, de acordo com a classificação por ela alcançada
e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto nº 039/2009, e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. Registro de preço para fornecimento de Refeições, visando atender demandas das
secretarias do município de Camamu.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na
proposta são as que seguem:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

1

Refeição completa individual, acondicionada
em embalagem descartável de alumínio,
gramatura 10, pesando aproximadamente
800 gramas, acompanhada de talheres de
UND
material plástico descartável, contendo no
mínimo: arroz, feijão, carne bovina ou carne
de frango ou peixe, salada vinagrete e/ou
maionese.

6000

2

Refeições, no Sistema de Serviço “a quilo”
de acordo com o cardápio mínimo abaixo:

5000

UND

VALOR UNIT.

R$

R$

10,50

23,00

VALOR TOTAL

R$ 63.000,00

R$ 115.000,00

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000
- Arroz (temperado ou branco, devendo
conter no mínimo uma dessas opções); Grãos (Feijão de caldo e Feijão em Farofa,
devendo conter no mínimo uma dessas
opções); - Carnes: a) Brancas (Aves ou Peixes
preparados de modo grelhado, ensopado,
moqueca, ao molho, strogonoff), b)
Vermelhas (Carne do Sol, Filé, Carne
Ensopada, Pode oferecer outros tipos de
carne e preparo). Deve conter no mínimo
um de cada tipo de carne. - Saladas
Diversas; No mínimo duas opções
diferentes;

Pesagem máxima permitida por refeição –
01 Kg, comida servida fresca, no mesmo dia
de seu fazimento.
TOTAL: CENTO E SETENTA E OITO MIL REAIS.

R$ 178.000,00

3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1.

São órgãos e entidades públicas participantes no registro de preços:
ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Secretaria de Administração do Município de Camamu.
Secretaria de Educação, Saúde, Ação Social.
4. VALIDADE DA ATA
4.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta ata;

5.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor;

5.3.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
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superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado;

5.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.5.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

5.6.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa;

5.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

5.9.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL;
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6.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

6.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº 039/2009.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, seguem cópias aos demais
órgãos participantes.

Camamu - BA, 28 de setembro de 2018.

ÓRGÃO GERENCIADOR:
____________________________________________________________________________
MUNÍCIPIO DE CAMAMU
IONA QUEIROZ NASCIMENTO

FORNECEDOR REGISTRADO:
_____________________________________________________________________________
RITA DE CASSIA BATISTA LEMOS ME
CNPJ nº. 27.052.164/0001-19

