PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA
Av. Ernesto Antunes da Cunha, 67 - Tel. (31) 3574-1260/1120
CNPJ: 18.313.007/0001-29 - IE: ISENTA
CEP 35478-000 - Centro - Crucilândia-MG
E-mail: deptocompras@prefeituradecrucilandia.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N. 03/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2019
VALIDADE: 12 MESES

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o Município de Crucilândia, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 18.313.007/0001-29, sediado na Av. Ernesto
Antunes da Cunha, 67, Centro, CEP: 35.478-000, Crucilândia /MG, neste ato representado por seu
prefeito municipal Sr. Ilaerson Ferreira de Souza, brasileiro, solteiro, residente e domiciliada neste
Município à Av. Ernesto Antunes da Cunha, n. 102, Centro, portadora do CPF n. 740.236.836-04,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa SOLANGE APARECIDA DE
ALMEIDA CUNHA, inscrita no CNPJ sob o n. 29.247.967/0001-43, com sede à Pça Dom Silvério, nº
58, Centro, Crucilândia - MG, neste ato representada pela titular Solange Aparecida de Almeida Cunha,
brasileira, casada, empresária, nascida em 29/09/1979, portador da C.I: MG-7.390.849, SSP/MG e CPF:
058.048.746-67, residente na Rua João Paulo II, n. 11, Bela Vista, CEP. 35478-000, Crucilândia /MG,
doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido no artigo 15, II, da Lei
Federal n. 8.666/93, com suas alterações posteriores, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços a contratação de microempresas – ME,
empresa de pequeno porte – EPP ou equiparadas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios,
carnes e pães, necessários ao preparo do cardápio escolar de 2019, das escolas da rede municipal de
ensino fundamental e infantil do município de Crucilândia, assim como para atender à demanda das
demais secretarias municipais, nos termos do art. 15, parágrafo 4, da lei 8.666/93, conforme
especificações constantes no item 5.1 desta Ata de Registro de Preços, e mediante expedição, pela
Contratante, da competente Nota de Autorização de Fornecimento.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
2.1 – O acompanhamento e fiscalização desta Ata de Registro de Preços serão realizados pelo
Departamento de Compras, observado o disposto nos artigos 67 e 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO
3.1 – Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços e do preço registrado na mesma, a
Contratada estará obrigada a fornecer à Contratante, sempre que esta lhe exigir, na quantidade pretendida
e dentro das especificações referidas na Autorização de Fornecimento, os produtos objeto do presente
termo.
3.2 – A Contratante NÃO estará obrigada a adquirir da Contratada uma quantidade mínima dos produtos
objeto da presente Ata de Registro de Preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade,
do momento e da forma de fornecimento, desde que respeitado o disposto nas cláusulas antecedentes.
3.3 – A Contratante poderá, nos termos da legislação em vigor, adquirir de outros fornecedores os
produtos objeto desta Ata, vedada, todavia, qualquer aquisição destes produtos por preços iguais ou
superiores aos que poderiam ser obtidos da Contratada pela execução do presente contrata de
fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1 – A autorização de Fornecimento, que será considerada como um contrato de fornecimento acessório
a presente Ata de Registro de Preços estipulará:


Os produtos a serem fornecidos;



A quantidade dos produtos a ser fornecido pela Contratada no momento, respeitado o disposto
nesta Ata;



A forma de fornecimento da quantidade no momento desejada, se parcelada em dias diferentes
ou se integral;



Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais, e estar acondicionados de forma
combatível com sua conservação, sem apresentar sinais de violação ou que estejam em estado tal
que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto a procedência dos mesmos, com validade
superior a 06 (seis) meses;



As empresas participantes deverão estar de acordo com a Resolução do FNDE n. 32 de 10 de
agosto de 2006.



Dotação orçamentária para o empenho;



Data e local de entrega.
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4.2 – Respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas anteriores, será facultado à Contratante convocar
a Contratada para receber tantas autorizações de fornecimento forem necessárias para o atendimento das
necessidades da administração.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 – Os preços unitários dos produtos do objeto são os constantes abaixo:

500

Valor
Uni.
20,00

VALOR
TOTAL
R$ 10.000,00

500

18,00

R$

Item

Descrição

Marca

U.M.

Qtde.

FRIGORITA

KG

29

CARNE BOVINA DE 1ª EM CUBOS - Carne bovina
de primeira qualidade em
cubos, sem gordura, de abate
recente, não apresentar ossos,
cartilagens, sem nervos, com
rotulagem constando dados
como
identificação
do
produto, marca do fabricante,
número do serviço de
inspeção
sanitária
do
estabelecimento
produtor
(SIM, SIE ou SIF), lote, data
de validade, embalada em
saco
plástico
atóxico
resistente de 1Kg a 2kg .

FRIGORITA

KG

30

CARNE BOVINA DE 1ª MOÍDA - Carne bovina
moída, de primeira qualidade,
sem gordura, de abate
recente, não apresentar ossos,
cartilagens, sem nervos, com
rotulagem constando dados
como
identificação
do
produto, marca do fabricante,
número do serviço de
inspeção
sanitária
do
estabelecimento
produtor
(SIM, SIE ou SIF), lote, data
de validade, embalada em
saco
plástico
atóxico
resistente de 1Kg a 2kg .

9.000,00
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FRIGORITA

KG

500

17,00

R$

31

CARNE BOVINA DE 2ª EM CUBOS - Carne bovina
de segunda qualidade em
cubos, sem gordura, de abate
recente, não apresentar ossos,
cartilagens, sem nervos, com
rotulagem constando dados
como
identificação
do
produto, marca do fabricante,
número do serviço de
inspeção
sanitária
do
estabelecimento
produtor
(SIM, SIE ou SIF), lote, data
de validade, embalada em
saco
plástico
atóxico
resistente de 1Kg a 2kg .

8.500,00

FRIGRITA

KG

800

16,00

R$ 12.800,00

32

CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA - Carne bovina
moída, de segunda qualidade
(acém ou músculo bovino),
sem gordura, de abate
recente, não apresentar ossos,
cartilagens, sem nervos, com
rotulagem constando dados
como
identificação
do
produto, marca do fabricante,
número do serviço de
inspeção
sanitária
do
estabelecimento
produtor
(SIM, SIE ou SIF), lote, data
de validade, embalada em
saco
plástico
atóxico
resistente de 1Kg a 2kg .
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33

61

CARNE SUINA PERNIL
TRASEIRO S/ OSSO - EM
CUBOS Carne suína, pernil
traseiro, sem osso e em
cubos, acondicionados em
pacotes de 1 a 2kg,
congelada. Carne bovina de
primeira qualidade em cubos,
sem gordura, de abate
recente, não apresentar ossos,
cartilagens, sem nervos, com
rotulagem constando dados
como
identificação
do
produto, marca do fabricante,
número do serviço de
inspeção
sanitária
do
estabelecimento
produtor
(SIM, SIE ou SIF), lote, data
de validade, embalada em
saco
plástico
atóxico
resistente de 1Kg a 2kg .
Amostra.
LINGUIÇA SUINA DE
PERNIL, EM GOMOS E
SEM
PIMENTA
EM
GOMOS E SEM PIMENTA de 1a qualidade; livre de
sebo, pelancas, nervos. Cor e
odor característicos, com
todos
os
aspectos
preservados, em gomo de
aproximadamente
90
g,
embalados em sacos de
polietileno, hermeticamente
fechado e rotulado conforme
legislação sanitária vigente
com rotulagem constando
dados como identificação do
produto, marca do fabricante,
número do serviço de
inspeção
sanitária
do
estabelecimento
produtor
(SIM, SIE ou SIF), lote, data
de fabricação e data de
validade.

FRIGORITA

KG

100

11,97

R$

1.197,00

ADORAR

KG

100

12,95

R$

1.295,00

VALOR TOTAL

R$ 42.792,00

5.2 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias do recebimento dos produtos e emissão da
respectiva nota fiscal, pela Secretaria de Fazenda, na forma da lei, discriminado nas respectivas ordens de
fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
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5.3 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA deverá fazer constar
na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra legível em nome da Prefeitura Municipal de
Crucilândia, CNPJ nº 18.313.007/0001-29, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a
respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.
5.4 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela Contratada, diretamente ao servidor
designado para recebimento dos produtos, que somente atestará a entrega dos mesmos e liberará a
referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições
pactuadas.
5.5 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente
até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA: ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E
REAJUSTE DE PREÇOS
6.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93, o que não
significa aumento do preço registrado.
6.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica
de seu impacto nos custos do Contrato.

CLAUSULA SÉTIMA – DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
7.1 – O valor estimado da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 42.792,00 (Quarenta e dois mil,
setecentos e noventa e dois reais), que serão pagos à Contratada parceladamente, após a devida
comprovação nas condições exigidas.

7.2 – As despesas oriundas da presente Ata de Registro correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
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04.01.02.04.122.0052.2026.3.3.90.30.00; 05.02.01.12.365.0251.2049.3.3.90.30.00;
05.02.02.12.361.0251.2054.3.3.90.30.00; 05.02.02.12.361.0403.2056.3.3.90.30.00;
06.01.03.27.812.0721.2077.3.3.90.30.00; 07.02.03.10.301.0210.2087.3.3.90.30.00;
08.01.01.08.122.0052.2098.3.3.90.30.00; 08.02.04.08.244.0125.2105.3.3.90.30.00;
08.02.05.08.244.0125.2119.3.3.90.30.00; 09.01.01.15.122.0052.2134.3.3.90.30.00;

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ENTREGA
8.1 – A Prefeitura Municipal de Crucilândia Gerais/MG, através de representante, exercerá a fiscalização
do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia
será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
8.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Crucilândia em nada
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à
execução do objeto do contrato.
8.3 – Prazo de entrega:

8.3.1. O fornecedor deverá entregar os produtos solicitados em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a
contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.
8.3.2 – Os pães, hortifrutigranjeiros e as carnes deverão ser fornecidos semanalmente, na quantidade
solicitada, devendo os mesmos serem entregues devidamente acondicionados, estando em perfeitas
condições de consumo, serem de primeira qualidade, “frescos”, ou seja, não serão aceitos produtos
congelados.

CLÁUSULA NONA - CONTROLE DE QUALIDADE
9.1 – Os produtos deverão ser entregues rotulados de acordo com a legislação vigente.
9.2- Os alimentos altamente perecíveis deverão ser entregues em embalagens próprias, estarem “frescos”,
atendendo a qualidade.
9.3 – Poderão ser recusados produtos que se encontrarem em más condições de consumo, sendo no
momento da entrega acionada a Vigilância Sanitária para autuação do fornecedor. Ex: Verduras
amassadas, perdidas; carnes com coloração azulada e outros.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula segunda e terceira do
presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento dos
produtos fornecidos e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA;
10.2 – A CONTRATADA obriga-se a entregar os gêneros alimentícios, carnes e pães, objeto do presente
à CONTRATANTE, de acordo com o estipulado neste instrumento.
10.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art.
65, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES
12.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Crucilândia, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a)

multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total

estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal
n° 8.666/93;
b)

multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor

total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total
do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
c)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma

prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para
aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida lei, salvo superveniência
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município.
d)

Advertência.
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12.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras,
previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da
licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.
12.3 – As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos
créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou, caso não haja débito para abatimento,
deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Crucilândia , via Secretaria de Fazenda, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela
Prefeitura Municipal de Crucilândia .
12.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal
de Crucilândia, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
12.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o
retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Crucilândia e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 05
anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais
cominações legais.
12.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, de acordo com a gravidade do
descumprimento, após regular processo administrativo garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO:
13.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de
empenho que vier a ser emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de
notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78,
na forma do art. 79 da Lei Federal n. º 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
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c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Crucilândia;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.
13.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no
parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 - Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 10.520/02
subsidiariamente a Lei Federal n. º 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº
05/2007 de 1º de março de 2007 (que regulamenta o pregão no município) e o Decreto Municipal nº 01 de
02 de janeiro de 2008 (que institui o sistema de registro de preços na modalidade pregão).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

15 - Fica eleito o foro da comarca de Bonfim, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro,
para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (03)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a
tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura.

Crucilândia /MG, 29 de Janeiro de 2019.

Ilaerson Ferreira de Souza

Solange Aparecida de Almeida Cunha

Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHA:
1)

2)

CPF n° _________________________

CPF n° _________________________

