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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
N.° 046/2020

•

Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DE MUNICIPAL IW
CASTRO ALVES, Estado da Babia, com sede na Praça da Liberdade, n° 376, Centro,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF n. 13.693.122/0001-52Fone (75) 3522-3802, através do Fundo Municipal de Educação devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 06.075.058/0001-80 representada pela
Secretaria Municipal de Educação, SRA. FERNANDA RODRIGUES DE BRrrco CARVALHO,
portadora do C.P.F. n° 917.555.685-34, nomeada pela Portaria n° 06/2017 de 01/01/2017,
doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa DGF
COMERCIO E SERVIÇO LTDA, ' pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Dr.
ClywtonSohter, n° 250 -• Centro --• Castro Alves -Bahia, inscrita no CNPEMI: sob n°.
09.440.166/0001-01, neste ato representado por seu Sécio Diretor, Sr. DANILO COMES
FERREIRA, portador do RG 10026942-72 e CPI: 003.589.865-83, atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.° 016/2019, e em conformidade com as disposições a seguir:
I. 1)0 OBJETO
1.1.
A presente Ata Wm por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(MERENDA ESCOLAR), VOLTADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS A FIM DE ATENDER
OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA, EM VIRTUDE DA
SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVIDO ik
PANDEMIA DO COVID-19, especificado(s) na(s) planilhas em anexo do edital de Pregão n°
031/2020, que é parte integrante desta Ata, assim comb a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. 0 preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: Com valor Global de RS 1.713.096,00
(um milhão setecentos e treze mil e noventa e seis reais).
ITE

I)ESCRIÇÃO

UF

QTDE

MARCA

VALOR
UNITÁRI
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ACIIOCOLATADO, cm p6, a base
de açúcar, cacau em pc),
maltodextrina, sal, complexo
vitaminico (A, B!, B2, B6, C, 03,
PP), aromatizantes e emulsificante
lecitina dc soja. Embalagem pacote
de polietileno com 400g, com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
peso liquido e atender as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
AÇÚCAR - cristal branco, de I°
qualidade, puro e natural, embalado
em sacos plásticos transparente,
contendo 1 kg, acondicionados cm
fardos de 15 a 30 kg, deve ter data
de fabricação e prazo de validade de
no mínimo 6 meses a partir da data
de entrega. Isento de matéria
terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Reposição do
produto: no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas.
ARROZ BRANCO, TIPO 1, não
parboilizado, polido, classe longo
fino.. Embalagem plástica resistente,
transparente, incolor, capacidade de
1 kg em plástico atóxico, contendo
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
liquido. Isento de mofo, de odores
estranhos e de substancias nocivas
(Não apresentar manchas escuras,
avermelhadas ou esverdeadas e não
ter sabor ardido). A embalagem
secundária deve ser fardo, resistente,
suportando o transporte sem perder
sua integridade, totalizando peso
liquido de 30 Kg. Validade: minima
de 12 meses a contar a partir da data
de entrega. Reposição do produto:
no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.

PCT

27.000

MARATA

R$ 3,66

KG

27.000

AGROVAL
E

R$ 2,11

KG

27.000

BLUE
SOFT

R$ 2,88

Its
98.820,00

OP
SAMA
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BISCOITO DOCE TIPO
MAISENA. Produzido a partir de
matérias - primas sãs e limpas, sem
corante, isenta de matéria terrosa,
parasitas e detritos animais e
vegetais. Aparência: massa bem
assada, sem recheio, sem cobertura,
não serão aceitos produtos murchos.
Cor, cheiro e sabor próprios.
Embalagem dupla,. contendo 400 g,
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Validade: minima de
09 meses a contar da data de
entrega. Reposição do produto: rio
caso de alteração do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
e embalac_ns danificadas.
BISCOITO SALGADO — Tipo
Cream-Cracker. Isento de mofo e
substancias nocivas, com
consistência crocante, sem corantes
artificiais. Embalagem tripla
contendo 400 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Produzido a partir de
matérias-primas sãs e limpas, sem
corante, isenta de matéria terrosa,
parasitas e detritos,animais e
vegetais. Aparência: massa bem
assada, sem recheio, sem cobertura,
não serão aceitos produtos murchos.
Cor, cheiro e sabor próprios.
Validade: minima de 09 meses a
contar a partir da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danifipadas.
BISCOITO ROSQUINHA,
embalagem contendo 400grs, com
dados de identificação do prodpto,

R$
103.950,0

PCT I 27.000

PETYAN

R$ 3,85

PCT I 27.000

PETYAN

R$ 2,93

R$
79.110,00

PCT

PETYAN

R$ 3,26

R$
88.020,00

27.000

o
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marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
Produzido a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante,
isenta de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais.
Aparência: massa bem assada, sem
recheio, sem cobertura, não serão
aceitos produtos murchos. Cor,
cheiro c sabor próprios. Validade:
minima de 9 meses a contar da data
de entrega. Reposição do produto:
no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danific4as.
CAFÉ, torrado e moido, de primeira
qualidade. Embalagem a vácuo'de
250 gramas, contendo data de '
fabricação e prazo de validade.
Validade: minima de 6 meses a
PCT 27.000
.
contar da data de entrega. RepO,Sição
do produto: no caso de alteraçãodo
mesmo antes do vencimento de '
prazo de validade e embalagens
danificadas.
CEREAL INFANTIL À BASE DE
MILHO, contendo farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido
folic°, açúcar, sais minerais (Fosfato
de Sódio Bitasico, Carbonato de
Cálcio, Fumarato Ferroso, Sulfato
de Zinco), Vitaminas (Vitamina C,
Niacina, Vitamina E, Acido . ‘
Pantotênico, Vitamina A, Vitamina
SACH
III, Vitamina B6, Acido Fólico,
3.600
Vitamina D) e aromatizante
E
Vanilina. CONTÉM GLÚTEN.,
CONTÉM TRAÇOS DE LEITE,
Embalagem corn 400 G, contendo
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e estar de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
SACH 1.800
IF,XTRATO DE TOMATE,

.

MARATA

R$ 3,55

R$9i
(

MUCILON
NESTLE

R$ 5,39

I
19.4

BONARE

R$ 1,93

1
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mcentrado. Embalagem com 340g,
im dados de identificação do
roduto, marca do fabricante, prazo
,i validade, peso liquido e de
iordo com as Normas e/ou
esoluções da ANVISA/MS.
mbalagem isenta de sujidades.e
:rmentação. Validade minima de
2 meses a contar a partir data de
Mega. Reposição do produto: no
iso de alteração do mesmo antes
o vencimento do prazo de validade
embalagens danificadas.
ARINHA DE MILHO TIPO
LOCAO SEM SAL, produziciri
am farinha de milho focada sétn
11, enriquecida com ferro, ácido
ilico (vitamina 139) e fibras.
mbalagem com 500 g, contendo
ados de identificação do produto,
iarca do fabricante, prazo de
alidade, peso liquido e de acordo
om as Normas e/ou Resoluçõei
igentes da ANVI$A/MS. Validade:
iinima de 6 meses a contar da data
e entrega. Reposição do produto:
o caso de alteração do mesmo
ntes do vencimento do prazo de
alidade e embalagens danificadas.

3-.474,00

E

PCT

27.000

MARATA

R$ 1,38

II

ARINFIA DE MANDIOCA

KG

27.000

NOSSA
FARINHA

R$ 3,18

12

ARINI IA DE TAPIOCA

KG

27.000

DULAR

R$ 3,81

KG

3.600

SARANDI

R$ 4,01

13

1 ARINI IA DE TRIGO COM
ERMENTO, especial. Produto
btido a partir de cereal limpo,
iesgerminado e são, isento de .
nateria prima terrosa e em perfeito
estado de conservação. Não poderá
star úmida, fermentada ou rançosa.
71(im aspecto de po fino, cor branca,
heiro e sabor próprio. Embalagem
c om Olkg, com dados de
dentificação do produto, marca do
ábricante, prazo de validade e peso
1 iquido, de acordo 'corn as Normas
lou resoluções vigentes da

R$
37.260,00

RS
83.860,00
It$
102.870,0

o

Its
14.436,00

BAHIA
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ANVISA/MS. 0 produto devera ter
validade minima de 08 meses. O
produto não poderá ter a data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e
cinco) dias da data, de entrega.
Reposição do prodiao: no caso de
alteração do mesma antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danifiéadas.
FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, naivci,
grão inteiro, aspecto brilhoso, liso,
isenta de matéria terrosa, pedras ou
corpos estranhos, fungos ou •
parasitas e livre de umidade,
embalagem de 14 acondici
em fardos de 30kg; embalage*
contendo identificação do prodtito,
marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses, e peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou
resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Reposição do
produto: no caso dê alteração 4.
mesmo antes do vencimento d0,
prazo de validade e embalagena
danificadas.
GOIABADA. Doce de goiaba com
consistência firme para corte; isento
de sujidades, parasitos e larvaeeom
aspecto, cor, cheiro e sabor pr' rie;
acondicionado em lata ou
embalagem plástica hermeticamente
fechada, pesando 600 gramas;
embalado em caixa de papelão
reforçado; com validade minima 11
meses a contar da data da entrega; e
suas condições deverão estar de
acordo com as legislações vigees.
Reposição do prodiao: no caskie
alteração do mesmp antes do . :
vencimento do prazo de validate e
embalagens
_ danificadas.
LEITE EM PO INTEGRAL,
instantâneo, obtida por desidratação
do leite de vaca integral e apta.para
a alimentação humana. Embalagem
aluminizada, rotulada,

--

RS
200.610,0

KG

27.000

2 DE
JULHO

UND

27.000

PALMEIR
ON

R$ 2,98

R$
80.460,00

27.000

CCGL

R$ 4,77

R$
128.790,0
• 0

PCT

R$ 7,43

o
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hermeticamente fechada por
termossoldagem, livre de parasitas e
substâncias nocivas, contendo 21110g
do produto, com dados de
5'identificação do produto, mart do
fabricante, data de fabricação,`ptazo
de validade e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANV1SA/MS. O produto deverd ter
validade minima de 06 meses. O
produto não poderá ter a data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e
cinco) dias da data de entre a. ri
LEITE DE COCW Embalage .
garrafa de vidro de 200m1. Com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
UND
ANVISA/MS. 0 ptoduto clever4 te
validade minima de 06 meses.
Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas.
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,
com ovos — de procedência
nacional, isento de mofo (manchas
esverdeadas com pOntos brancos e
cinza), de odores estranhos e de
substâncias nocivas. As massas ao
serem postas na água não devettio
turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou
rançosas. Embalagem tipo sacqs de
polietileno, transparentes, atóxitos e
resistentes contend() 500g do '
PCT
produto. Embalagem
secundaria/fardo, resistente,
suportando o transporte sem perder
sua integridade, corn capacidade
totalizando peso liquido de 10 Kg.
Prazo mínimo de validade de 12
meses a contar a partir da data de
entrega. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
e embalagens danificadas.

7.200

SOCOCO

R$ 1,69

27.000

VILMA

R$ 2,14
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MACARRÃO TIPO PARAFUSO,
com ovos — Proceclgncia nacional, ,
isento de mofo (mAtichas
esverdeadas com pintos branenS e
cinza), de odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalagem
tipo sacos de polietileno,
transparentes, atóxicos c resistentes,
contendo 500g. As massas ao serem
postas na água não deverão tuna-Ms
antes da cocção, não podendo Oat
fermentadas ou rançosas.
Embalagem secundária/fardo,
resistente, suportando o transporte
sem perder sua integridade, com
capacidade totalizando peso liquido
de 10 Kg. Prazo mínimo de validade
de 12 meses a contar a partir da data
de entrega. Reposição do produto
no caso de alteração do mesmót
antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.
MACARRÃO TIPO ARGOI,A,,
com ovos - deverão ser fabricas a
partir de matérias primas sãs
limpas, isentas de matérias teritTsas,
parasitas e larvas. As massas ao
serem postas na água não deverão
turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou
rançosas. Na embalagem não poderá
haver mistura de outros tipos de
macarrão. Com rendimento minima
após o cozimento cle 2 vezes atais
do peso antes da cocção —
embalagem 500g. 0 produto cleyerd
ter validade minima de 08 meses.
produto não poderá ter a data de
fabricação anterior a 45 (quareta e
cinco) dias da data de entrega.,
MARGARINA VEGETAL, deg°
qualidade, cremosa, com sal, no
maxima 65% de lipideos e 0% de
gorduras trans, embalada em potes
de plástico de 250g, enriquecida de
vitaminas; apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta
de ranço e de bolores, com prazo de

PCT

27.000

VII,MA

R$ 2,44

_ R$
65.880,00

PCT

27.000

VILMA

14$ 3,14

14$
84.780,00

LIND

3.600

DELINE

14$ 1,84

its
6.624,00
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validade mínimo de 6 meses, peso
liquido e rotulagerri de acordo corn a
legislação.. 0 produto não poderá
ter a data de fabricação anterior a 45
(quarenta e cinco) dias da data de
entrega. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes
do vencimento do prazo de valitlade
e embalagens daniOcadas.
22

()LEO VEGETAL DE SOJA, 91.00
MI.

SARDINHA EM CONSERVA,
sardinhas ao próprio suco c/ gleo
comestível, preparada com peáçáclo
fresco, limpo, evisCerado, cozi4e;
imersa em oleo comestível.
r`
Ingredientes: sardinhas, água de
constituição (ao próprio suco), óleo
comestível e sal. Embalagem: em
lata com revestimento interno
apropriado, vedada, isento de
ferrugens e substâncias nocivas,
com peso liquido 4e 125g. Na
,
23
embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da
empresa, peso, data de validade,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. O produto deverá apresentar
validade minima de 06 (seis) theses
a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Reposiçãcildão
produto: no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens
danificadas.
TOTAL
1.713.096,00

UND

27.000

VILA
VELHA

UND

27.000

PALMEIR
A

R$ 4,48

R$ 3,38

R$
120,960,0

o

R$
91.260,00

R$

3. VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços sell de 12 meses, a partir da assinatura da Ata de
Registro de Preço não podendo ser prortogada.
4.14EVISÃO E CANCELAMENTO
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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.
4.2.
Os preços registrados poderão er revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou !tie fato que41,eVe o custo do objeto registrado, cabendo a Administração
•
promover as negociações junto ao(s) foinecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado pot motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
0 fornecedor que não aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido; sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fernecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observara a classificação origrnal.
Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados
na ata.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
4.5.
puder cumprir o compromisso, o &ado- gerenciador poderá:
4.5.1. liberar o fornecedor do comprórnísso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
'kenalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
de fornecimento, e sem ;aplicação
comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador devera proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7.
0 registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de emperflio ou instrumento equivalente nb prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgdo(s) participante(s).
4.8. 0 cancelamento de registros %s hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 sera
formalizado por despacho do órgão getericiador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9.
0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decoiTente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1. Por razão de interesse público; ou
4.1.

94.

4.9.2. A pedido do fornecedor.
5. ÓRGAOS PARTICIPANTES
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SEC:REFARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1.
As condições gerais do forneennento, 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.
6.2
E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § If? do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
Para firmeza e validade do; pactuado, aliésente Ata foi lavrada em 03 vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Castro Alves -- BA 10 de agosto de 2020.

MUNICIPI
CASTRO ALVES
RODRIGUES
DE BRITO CARVALHO
FERNANDA
Secretária Municipal de Educação
C.P.F. n° 917.555.655-34
Portaria n° 06/2017 de 01/01/2017
' CONTRATANTE

EMPRESA
D G F COMER O E SERVIÇOS LTDA — ME
CNPJ/MF sob n°. 09.440.166/0001-01
Sócio Diretor DANILO GOMES FERREIRA
RG 10026942-72 e CPF 003.589.865-83
CONTRATADA
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