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SolicitaçãoNo.: 24t2021

04105t2021Data

NÍ. por Cêntro de Custo: I

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRÂNCISCO DO CONDI

CNPJ: 2í.8í4.88í/000í-5,1 Telefone/Far:71365'11603171
PRAça DA TNDEPENoÊNcÁ, s/N

C.E.P: 43900-000 - São Francisco do Conde - BA

[ ] ExecuÉo de Serviço

[ ] ExecuÉo de ObÍa

I I Compra

SOLICITANTE:
Cento de Custo:
órgão:
Unidade:

Nome do Solicitante

Local de Entrêga:

Desünação:

Observaçóês:

ITENS SOLICITADOS:

soLrcrTAçAo pE pEsPEsAs

6275 . AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCA DE SAÚ Código dA DOIAçãO :

5 - SECRETARTA DA EDUCAÇÁO 05.35 6.275 3 3 90.32.99.00.00.00 (63/2021)

35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

ANA LUCIA

ALMOXARIFADO DA SEDUC -

REEOUILIBRIO FINANCEIRO AO CONTRÂTO O5I2OZ1- EMPRESA SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI-ME ENDO COMO
OBJETO AOUISIÇÁ DE GÊNEROS ALIMENTICI€6-PARA COMPOSIÇÃO DO KIT OE ALIMENTAÇÁO ESCOLAR
DESTINADO AOS ÂLUNOS DA REDE MUNICIPAL OE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO FRÂNCISCO OO CONDE.

Item Quantidade Unid EspecificáÉo Preço Unil Previsto Preço Total Prevrsto

UN P.EECUILI3RIO .INÀNCEIRC i6O-C1-302.i.] ] 9á.5{3,C8iú

PrêÇô TôtâI:

96.543,aa

96 . s43, 08

São Francisco do Conde. 4 de Maio de 2021
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Praça da lndependência, s/n
cNPJ - 1 3.830.823/0001 -96

São Francisco do Conde 04 de maio de 2021

NOTA EXPLICATIVA

REF - SD 24/2021 2EDTDO DE REEQUTLTBRTO ECONOMTCO FTNANCETRO
. SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI.ME

Informamos que na descrição da destinação da SD onde lê-se:
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO OO5/2021, EMPRESA
SUPERNUTRE EIRELI-ME, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO OC GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE;

LEIA-SE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO
025/202L, EMPRESA SUPERNUTRE EIRELI-ME, TENDO COMO OBJETO
AQUISIÇÃO- DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DE
ALIMENTAÇAO ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Atenciosa mente

Nivaldo e es Ribeiro
Superiten ente

0



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO
Praça da lndependência, s/n
cNPJ - 1 3.830.823/0001 -96

São Francisco do Conde 07 de maio de 2021

REF - REQUERTMENTO REEQU|UBRIO ECONOMTCO FTNANCETRO - CONTRATO 0251202L

JUSTIFICATIVA

Diante da emergência de saúde pública de importância internacionâl decorrente da disseminação

do vírus COVID-19, as aulas presenciais dos alunos matriculados na rede municipal de educação de

ensino foram suspensas, razão pela qual a Secretaria Municipal de Educação, imbuída no seu dever

de minimizar a proliferação do coronavirus através da manutenção alimentar escolar aos alunos,

instaurou licitação na modalidade Pregão Eletrónico para Registo de Preços ns 002/2020-5, visando

a contratação de empresa para fornecimento de Kit Alimentação Escolar, cuja composição levou em

consideração a realidade do Município e a formação da rede, sendo o menor preço oferecido pela

empresa SUPERNUTRE COMERCIAt LTDA.

Após assinatura da ATA ne 02712O2O-S em LL\2|ZO2O a Secretaria Municlpal de Educação

celebrou com a empresa os contratos, 12012020, O24l2O2l e O25|2O2L nos termos que os vâlores
foram magistrado.

Ocorre que no obstante as regras p reesta belecida s, em 30104/2020 a empresa apresentou Pedido

de Reconsideração a Administração, copia ora anexada, no qual requer uma revisão nas condições

inicialmente fixadas, conforme produtos descritos no pleito, visando garantir a manutenção do

equilibro económico-financeiro do contrato O25laOZL, devido situação imprevisíveis oneraram

excessivamente e prejudicam o êxito da relação contratual.

Segundo alegações da empresa, o motivo do pleito decorre do fato do aumento considerável do
preço de custo de diversos itens, em dissônancia com o valor inicialmente proposto, ensejando um

desequilibro das condições iniciais.

Para fundamentar o seu pleito a empresa anexou ao Pedido de Revisão, documentos fiscais de

aquisição dos produtos após assinatura do contrato OZSILOZ| e notas fiscais de compra com data
posterior a data da assinatura do contrato demonstrar a majoração nos preços e consequentemente,
o desequilibro financeiro.

Neste sentido, pretende a empresa que sejam revistos os preços inicialmente propostos para os itens

elencados em seu pedido, visto que o aumento impactou no cumprimento do objeto, onerando
su bsta ncialmente a sua execução, pelo que imprescindível a manutenção do equilibro económico
financeiro, com fulcro ao Art.65, lnico ll, alinea d, da Lei 8.666193

Diante do contexto de urgência, onde não há previsão de volta as aulas na sua normalidade e
sabendo-se que para a maioria dos alunos a alimentação escolar é a única forma de assegurar a

nutrição mínima adequada para a idade, o Município através da Secretaria Municipal de Educação

levando em consideração as Notas Fiscais apresentados bem como pesquisa de preços via internet e

noticias de aumento de preços foi constatado que houve variação de preços dos produtos que foram
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solicitados em seu pleito evidenciando alguns preços bem acima dos valores pedido para serem
Í?ajustados, assim sendo SOMOS FAVORAVÉlS a revisão dos valores dos itens, para que seja mantido
o equilibro financeiro do contrato.

Atenciosamente,

NIVALD DE JES RIBEIRO

SUPERITEN ENÍE

Í16
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AçúcaÍ CristalAgrovale 1Kg - VIP
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Açúcar Cristal Agrovale 1Kg

R$ 3,99

For. de estoque

SKU:7898060250014

Categoria: Açúcar

Tags: açúcar, adoçante, agrovale, alimento, doce
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rrronnlçÃo ADrcroNAL

avalrações 1oy

Pnvacidade e uso de cookres: Este srte utrl za coo\ies para uma melhor experrêncra de uso para o usuário. Política de cookies I

Fechar e aceitar
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05105t2021 Averâ em flocos íinos DulaÍ 2OOg delivery Cornershop by Uber ' Brasil

Cornershop
byUber
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05t05t2021

Preço

Formato

Drsponível em

Produtos relacionados

Avei

Aveia em flocos Íinos

R$5,75

Aveia em flocos Íinos Dular 2009 delivery | Comershop by Uber - Brasil

R$279

2009

t̂r

s

.fu

Farinha de aveia

Rs2,39

w' -'-*r.-2o..,
. -F.

É#;
https://comershopapp.c.m/ptbí/pÍoduclí1msl9{ular-aveia-em-fiocos-finos-2009

sc

Escolha uma loja
Aveia em flocos Írnos está disponível em 2
lol as

flocos finos Aveia e m Í

$2,79 R$2,7

Maxxi
Atacado com economra

Atacadão
Lugar de comprar barato

AVtlÀ .. Ê)
fl.oc{ls 7
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05t05t2021 Sardrnha Palmerra Oleo 1259 ê aqui no EíÍabom
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça da lndependência, s/n
cNPJ - 13.830.823/0001 -96

\b
oFrcro GAB/SEDUC OO2 I 2O2t

São Francisco do Conde 05 de maio de 2021
A

PROCURADORIA JURIDICA

ATT - Dra FERNANDA VINHATICO

REF - REQUERTMENTO REEQUTLTBRTO ECONOMTCO FTNANCETRO - CONTRATO 025/2021

Prezado (a) Procurador (a)

Diante da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da disseminação

do vírus COVID-19, as aulas presenciais dos alunos matriculados na rede municipal de educação de

ensino foram suspensas, razão pela qual a Secretaria Municipal de Educação, imbuída no seu dever

de minimizar a proliferação do coronavirus através da manutenção alimentar escolar aos alunos,

instaurou licitação na modalidade Pregão Eletrónico para Registo de Preços ne 002/2020-5, visando

a contratação de empresa para fornecimento de Kit Alimentação Escolar, cuja composição levou em

consideração a realidade do Município e a formação da rede, sendo o menor preço oferecido pela

empresa SUPERNUTRE COMERCIAt LTDA.

Após assinatura da ATA ne O2712020-5 em LtlL2l2020 a Secretaria Municipal de Educação

celebrou com a empresa os contratos, t2012020, O24(2O2L e O2S|2O2L nos termos que os valores
Íoram magistrado.

Ocorre que no obstante as regras preestabelecida s, em 3010412020 a empresa apresentou Pedldo

de Reconsideração a Administração, copia ora anexada, no qual requer uma revisão nas condições

inicialmente fixadas, conforme produtos descritos no pleito, visando garantir a manutenção do

equilibro económ ico-financeiro do contrato o25l2ozl, devido situação imprevisíveis oneraram
excessivamente e prejudicam o êxito da relação contratual.

Segundo alegações da empresa, o motivo do pleito decorre do fato do aumento considerável do
preço de custo de diversos itens, em dissônancia com o valor inicialmente proposto, ensejando um

desequilibro das condições in icia is.

Para fundamentar o seu pleito a empresa anexou ao Pedido de Revisão, documentos fiscais de

compra dos produtos na época da licitação e notas atuais para demonstrar a majoração nos preços e

consequentemente, o desequilibro financeiro.

Neste sentido, pretende a empresa que sejam revistos os preços inicialmentê propostos para os itens

elencados em seu pedido, visto que o aumento impactou no cumprimento do obieto, onerando

su bstancia lmente a sua execução, pelo que imprescindível a manutenção do equilibro económico

financeiro, com fulcro ao Art.65, lnico ll, alinea d, da Lei 8.666193

Diante do contexto de urgência, onde não há previsão de volta as aulas na sua normalidade e

sabendo-se que para a maioria dos alunos a alimentação escolar é a única forma de assegurar a

nutrição mínima adequada para a idade, o Município através da Secretaria Municipal de Educação



tem o dever de manter a segurança alimentar no período de aulas remoto, através da alimentação
âos alunos da rede publica de ensino.

Sendo assim, considerando que a Secretaria Municipal de Educação necessita dos fornecimento dos

itens objeto do contrato 025/202L, como medida de combate aos efeitos da Covid-19, sobretudo
pelo alto nível de vulnerabilidade da população, sendo que na sua grande maioria enfrentam
dificuldades financeiras, sendo por vez as refeições fornecidas nas unidades escolares a única fonte
de alimentação e nutrição dos alunos, torna-se necessária a manutenção da entrega dos Kits, e,

considerando o pedido da empresa, devidamente instruído, torna-se necessário a revisão dos valores

dos itens, para que seja mantido o equilibro financeiro do contrato.

Diante do exposto, requeremos a apreciação do Pedido de Revisão apresentado pela empresa

SUPERNUTRE COMERCIAI LTDA, por esta Procuradoria, com emissão de Parecer Jurídico acerca da

possibilidade do reajuste pleiteado e instruções gerais de como proceder doravante.

Atenciosamente,

t

@
Ana LucÍa Brito de Santana

Secretária da Educação



TEf,iUç5E
A Prefeitura Mun,cipal de Sãc Francrscf do Conde
Secretaria lvlunic pa de Educação
Pr-aça da Independência, s/no - Centrc - Sâo F.ancrsco do ConJe - Bahia

R,EFERENTE: CONTRATO llo 2512021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N! 5133/2020
PREGÀO ELETRôNICO NO OO2/2020.5

Prezado rsj Senhor (es)

A Émpíesa SUPERNUTRE COMtRCIAL ElRtLl ME. conrratada atraves do CONTRATO N,e O25|2OZ7,

qL,c :em por ohiero {A CoNTRATAçÃO OE EMPRESA EsPECIALTZADA PARA A AQUISIçAO rrÉ GÉNIRO5

Àlrvgr'rtrcros pARA A coMposrçÃo DE Krr ALTMENTAçÃo EscotáR oEslNADo Aos AtuÍ{os DA REDE

MUNrcrpÂL DE ENSINO DE SÃO FRANCTSCO OO CONDE - BA), ve.n respeitosamente, por seu repÍe;entante

le8dl o SeIhor EF.ICK Mí\CHADO Fll-cUEIRAS poÍtôdoí dír CPÊ: 683.345.125-04 â píesença deste

Lrepêrtamento apresentar PEDIOO OE REVISÃO DE PREçO. peros lclu5as rôzôes que a seguir expóc, ccrro de

cue V.sas. Levarào em cons deração as fUndaÍl.enradaj justiÍiIdIrv.,s abaixo transcÍitas, a saDer.

1. lnicialmente, quer a CONTRATADA ell) auténticds demonstraçÕes de resp€ito por este Órgâo

Públco e de idoneidade e lís-rra de cornportarr,€nto por parte desta contÍatanle, aduzir que o

pÍescnte pedido se refere elevaçôes do preço do objeto contratual no período enlre a dàta da

liciração 20/rf/2OZO e data atual (30/04/'2021) O histáÍica ccmcrcial desta CCNTR^TA.DÀ,

pautadas nos dispositivo5 legiis vrB€rte! c Íro esfrí,tJ de colaboração e integÍüç,lo quc deve

en'rtjasar todJs as relaçôes LoDtrôtuari.

1.1. Cie-lte destas rir.uogtáncràs quer n CONTlAT.rDrr ale6ar que o objeto deste .onlÍato (A

CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIçAO DÉ GÊNEROS ATIMENTICIOS

PARA A COMPOSTçÂO OE XtÍ AUMENTAçÃO €SCO|ÁR DESTTNAOO ÂOS A|-UNOS OA REO€

MUNICIPAL DE ENSINO Ot 5ÃO FRANCISCO DO CONDE - BAr, vrrrlro justiÍrcar quê nos úlrimos

mcs3s com a lacuna de rnateía pÍima n; pcnta dor produtores, os de preços de mercado

àumentaÍam de Ío'ma inestrnada motivu es;e a atLàl s tuêção que o Pais e o Mundc se encontíâ

.om esla P3ndemia COVID - 19 aor'!siquer)temente írllúencranCo üs preços ofenados na data dô

tssinatura co referido contratc.

i-. rl,I -. À.!-rjr(, Trr(.-n ale Fíertál, tlo Càl 1-rríüo.
.:!', r- Jn-r!..,.:J Conê BA. CtP {j 9rü.'10

çNP.l - 11.982.761, -,,r1: ,;4

.upe.nrtPirIrâil,ont

\
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I i. A.re9(êrrra-sê ainda .túe o l)íeço !nrcial .oItíatado ..,rcontro-9e (otado aos custas dd época da

ticrtação - PrcBão Presencial sRP ne 002/2020,5 (uic .iuertuía se deu em zOlT,.lZO2O )ortanto a

rnêrs de 05 (cinco) mesê§ a1rés.

Assim, frcamos impossibilitados de p'aticar os preçcs iniaiais contratacos com a notoneade em oue

se encontra os pr-ôços r)o mercaCo e rorrforme pesqursas lev.jntadas, benr (Jmo alla d? custos indirP:o\

rrcdenles, constátada no inicio dSslE dDo. rómr) )or e!t' nplo: Marerra prima, tralr5ptlrte, cu5tos

linanceiros, cu5to5 administrativos, cncrgia eletÍ ca, teleloíe, Eg-r(r, gas c salat íus e a PdnoeÍr a COvl0 - 19,

(orl islo todos os píeíos se elevaram de ntanerra absuÍdà

A nota fiscàl d: compra dà época da licrtação {ANEXO 01} aoÍesente o custo com uma Íeritabilidade

.riíim;, q u.r ndo êdquirimos o pÍoduto pcÍ (nota Írscat en) u.**,, 
. _,__ _ _--__j-- _ 

-- 
l

ITEM oEscRrçÃo U.M
VALOR INICIAI

DA ATA .:ffi^ ,vARnÉo,

t

t AÇUCAR-CR6IAL

AVE IA EM FLOCOS FINO
ti?:m
Rs 1,50

I RS 2,19 37'Á

R5 1,92 - 26.vo

UND RS 3,10 j R5 2,3e 30%

R;5,20

YND
UNO2

3 BISCOITO SALGADO

4

5

5

Ft UÂO

oLEO 0E 50-^

5ÂÂDINHA

UND

lUND
ul'I9

UÍ{O

Rs 4,73 10 ?.

CAFÉ EM PO

RS 8,20

R5 2,3o RS 2,J9 4yc

RS 3,80 . R 5 2,19 36 7o

EDcuanto ros uÍçànre/rtc,5 (pesqui5a de meÍ(adc) fe tos ctudlmente (ANEXOO2I Sendo reãlizado na

pnrpíe5a laoricent€ (orçaÍrentos err anexf,l, poÍ tant3 se coriir{,.rÍ,nos praticar}do o preço de

7

ITEM

1

3

1

5

6

t
DÉSCRtçÃO U,M

UNP.

lIND

vNo
UNq

u!q
U'{D

P( 1

aír,
50

Rs 8,20

R s 2,30

VATOR INICIAL
DA ATA

I vAr.oR
. COMPRA

DEFICIT

R5 3,C0 Rs 2.79 8%AÇUCAR CRISTAT I

I

AVEIA EM FLOCOS

SISCOITO SALGAOO
:

FEI,]AO

OI.EO DE SOJA

UND I RS 3,8O Rs3

Rs 2.09 39%

s 2,79 71%

Rs 7,29 .73%

RS 3,25 _-!LY" _)
49 'LlYo

R55,20 R§ s.4O 4%

SARDINHA

cAIÉ ENT PÓ I

coMposrçÃo oE pREço5 oE PRoDUTOS COM PREçO5 AÍUArS

\

n,: --:tr T..:..,1 5sFíe.tàs, NoCJA lrúo.
ir- ir:) ,:§ú ru Crirdr. 8q. CÉt; .ri ,irL-al0

cNPJ - I :.982.'rói,.;.;r-6é
fupi'Írút-a'rllr: .lL,(ün

i

t ----
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PRODUTO , AçUCAR CÂISTÂI.
r ,*oorio . *o i, ,,.o.*- l

À,, )H : t L tsTO fO PRODU-IO

' | [r i;i );\5 YÂfl 
^lv 

ts

I.rtarFi 'À5 tlÀÂ)

SUB IOTÀ(

VÀLOR

92
-lL ÀL.Â i- t iL:-ú DO Fi"oi,,,l Íi '1S

-, :)t>285ÀS VAR ÁLVt5 q5

', lt:Pt5À5 FixÀ)

5UB fOTAt R9 r,6l

NlirK r t iÀJ::qM:ltÂi.u RS : t; lir,

lrrlcCrÍCS FE lÉ RÁlS R5 ü:- I 5.67r1

rCrvÉ Í\g C i:'. 1 16'z

!:__ 1.

!i',
_l____

R: 1) tit.

Â5 ,..38 2J/,

R§ 2.50

n5 3,ô0 3 2-.

HS

lr.

L N':

t.

N']-:FM:DIAI O

I,,'POS I JJ FEDÉRAIS RS é)'!4

,/ALOR DO PREÇO TINÁL DO

PRODUTO

RS 3,í5 18|i

RS 3,89vAro_R DofREçoJtNÂr DO PnODUÍO R$ 5,65,

R5 3,00

OIFTSENçA 
-

Rs 2,6s

PEACf NTUAI. A REAJUSIAH 53.06,r

PRODUTO - EtSCOrrO SAIGÂOO var-oR

PÉRCTN tUAL A RÉAJUSIAR

PROOUTO, TEUÃO

iÀrilr [r: ( r;!_a) il1 PRí)O'r]O

i' r lfiÊ::Ai VAR,r'lVE5

,-)Dtsrjl.ÁS FIXA5

SUB TOTÀL

iY:Anh. -" N r :RMLiJlAl( O

I

l

YAI,OR INICIAL DA ATA

OIFE RENçA

RS

-- -l
r,5o I

--1

-:
R5 2,39

__t_..

VAIJR

ôr,,l4%

-! 11

is r 7l

rl

r--Lti-Je ca Li.j)r(J Dc )*oD;To is -' 1!r

t5 -'.i' R5

-i DESPTSA5 t XÂ5 q5 I4b RS

-t- 
-l

-,1 -

ü 95 )t-^ |---f ---

gJó.,OTAL Rs 6,_rs

I\1.-.Rf !? NTERMLCIAP O

R5 3,1r

Â5 C .i9 l:".. R§ 12^

LU?giLqsFE_Di!41!- __..i-.r,! _,tLl s.87+i lllPQS Í!j) i 5DE;rÂr5 R5 Ú,J6 I :.ert l--1--'
I

IL\JS [iv" > rsi r9 c i;: 2a'1

vÂroff oo PREço FttlAr Do
PíIOOUIÜ Rt õ,{t I

:,r! - i.r e,.t r- Õ: fr(ltás, N'0,rÀ .'..rtro
-r! i J, '.i!a: rr a) .rj. LiÀ cEi í :,i .,,

cÀpj - ll 98t ),, ).,n0t.52
!üp€rnutr{].: r_."_arl ccíÍ

vatoR DOpRtCO FlNAtoO PROouTo ÊS ..9r

I
?"^-i

I vllon trtcrnl oa ltl -t

I i-: ia:PLjA!'r/\ilÂlvÊ5

i
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vatoR NrcrÂL o^ aTA

OIFTRÉNçA

RS 3,10

R5 r,Et

36,79q.

vatoÍi

VALOR I\ICIAI DA ATÂ

otFtR€N( Â

R5 5.20

RS 3,28l---

PERCENIUAI, A RTAJUSIAN

UTO . OIEO OE SOJA

PTRCIN ÍUAL A RTAJUSTAR

PRODUIO.CÂFf tM PÓ

JE,659É I _ _

irle.q VÂLOR

Rs ., /.1\A-JE_DE çUSro )o jRUDU'O

, iJ lttPÉSÂ5YÂR AIVEs

RS i,.13

FIS ü bi

,ÁLuli ilE (USTO fO PROfLÍO

.) DÉ5PLSAS !lXÀ5

SUB TOTAI,

l'v1ÀlK UP,\-ERMEC Ail:O

'\,4,J5 r0) t:DtRAlS

fAr,lR r,: al,iIO 0O Pra)D rl'C-r

(- D€5Pi5A5 íÂRrÀr!tS

1*l t:SÉt rÂ5 VAR AIVES

!'! Ctrqi)Â5 ÊlxA5

SUB IOIÂrRs 8,29

R5 i út

RS ir9 :8/--

i ts, J,2d tní.

_ls : 25

11!,.

R5

R5

R5

,j.50

3,63

L16

_ Liox

y4rq8 lellEgq Fr!$ qq T!e'rI9 . R! 
_1-2.9_3

vaton tt{tctÀL oA aTA Rs 8,20

DIFTRENçA Rs 4.73

PÉRCtNTUÂI. A R€AJUSTAR 57,65%

PRODUTO . sÀRDINT'A

.]AI.h.i, NÍERMEDIiR O

DIÍERÉ À(A

+
-l ,r-r

5,8i*
ivi

I,y,Pír:'.,. r4_).t_!Àj _ _ l- _j-S
i[ \4\ Rs

varoR Do PRCço flNAl, OO
pRo0uT0 rRSr*i 1,80VAION INICIÂI DA ATA

R5

PERCENIUAL Â REAJUSTAR 48,17%

,, 61

5,65

t3r,

l
1.85

vÂ!o,,t i jl

!5
írs

RS

: .r9

') )!

L) ç8

3,lt
I 'iLt5PãSÂ5:ixÀ;
5U6rOTÂt _ * .

,','\li( U; lNl:i1MLD Al O

t:Pt,!-ü5:Ll.itRAL)

;, ivl5

RS

!5

irS

ri5

varoR Do PREço FrNAl OO PRODUTO

YAIOE IflICIAL OAAÍA

OIfEF€NçA

P€RC€NTUAI A REAJUSÍAR
-l

1a5.139.

R5

RS

RS z.t8 i

I

1.21 .

1,50 I

Estâremos com um SALDO NEGAIIvO ou 3eja est,líno5 no (PREIUIZO), conforme Jcrro5ntÍa d

plôrilha acima percentuai5 netativos e dte rresrrro d brixo da Íentabrlrdade mrnrma paÍa rranter tcda a

la.'a,.r alc FÍerra:, N§ Crrl -r.a:ral

, !i: r-' a!r!e - tiú\. Cif i ,(, ,)ü
!h2i I.-.9S:.,:-,i, -...01 fi

!!pc'nJt-..:-rr .r ro-

fl

l:,

\
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ês:rutura e loEi5:iCd ctil errprera. Tor'tando 5e necessdÍro qr,É ;e reslabÉleçà o equilib'i(i econômrco

linênceirc da ÁTl\ irrlcial.

2 ir periolcl se torna, clesta forrra€ àíre â ror')ltlexrJâa: r dos fatos q.le envclvem o pr(-!olema, que

se íâçê iiÍr a ooservação Slbre c \alo'vigetlte dc:

ITEM DE5CRlçÃO U.M
VALOR INICIAL

OA ATA

RS 3, ]O

v

1

2

3

4

:
6

7

AÇUCAR CRISTi\L

AYE IA IM FLOCOJ

EISCO O SALGADO
.

F E L)ÀO

oLÉo Da 50rÂ

UND

UNO

UNO

UND

u1'rD

UN.D

UNO

15 l,to-_ _
R5 3,10
_-l

SARDIN HA

CATE EM PO

R5

RS

RS 2, ]O

RS 3.80

-rr, ri , a! trcitôg, \r 0:i .nnho
,L - a!,:1. 3i\. (i-: I (',1,:

, :l'iP: )l95: -r.- taf:-6n
,Jl-!rÍru:ri r: :i'-(1, rrr

E valo. atraI pralicado pelo 11,ercado, através da! planilhls Je custcs atuai5, e que og p-cços viBente5

contÍarado§ seja.r revistos, para qJE ie evite errorIlre prrl.i ru d !ontrdtddd e uue se 9Íoporcione o

eqJrlibfl o pconórnrco lrnanceir o deste contralo

2.:. Observa,se que â rer)tabilrdad€ aporllüdê nas .e5pectvas plànilhar de custo

pernlanecem ds mesmas píatrcaJo! no rercàdJ e que estô contÍatada ja està doquirindJ o

prlldlr:o eÍIl ti,r o de nlais o rÍr'(ts a §l()1. .r§srrr L,ils€n/a-se uÍn custo Superioí se comcarado

conr o irrrcial.

J. Apresentamos ,esqursas de rreÍcado levantadas, enr dô:a a:ual das quais anexamos, ben como

reportagens e noticias do llreÍcado, para aomprovar a necessidade do pieito, pois não 9e pode prâli(ar e

vigcraí preços lnexeqúiveis, abai(o do preço de rr)Êrcado Ê q_Ej i{S-dq! re o Ce a u rsr a0 ceu;ando danos

siÊ1rÍiaativss ao ccr)tràtado e rnvrrbil.zãnJo e (orti urdade d.r er:(uçàc do contrato.

3.1 EÍr' clue se passe, J .cntra!rda o clesj(l(r lrbrro e ,,rrõilico e ÍrÍrancelío no contrato íreoatiflo, em

ru,rc.rd l'surd, p r.rurJarJe e tt.rreçãr, Érr (lue DJ.,lJ tuO,r5 d) 5Ur' dt,(udes, à5(a COntÍdtadd, tIlemso COm

rertablidade regatrva. demostrando totai inieresse oà (ontii,r i,t.rde co conlrato de Íorneoltento para os

rtens 01, 02,03,04,05, 06 e 07 preteflde efetua, as en(regd5 p!,em vern plc,rrear a revisâo de ;;reço para c

dpvido res:abelecilncnto do equilibíio cc-ltÍàtual - o clue propor. rooarid a liabrlrdade do fon)ecllrento.
-l 2. Não e só sabedores de qúe esta greÍertJra rrecessr:; do píodLto para atender às demanda5 dc

5ecs progr'àmê5, r1ú55a ellrprcsd verr ler i.lrilu bLr)(dí clleíhdtrv.j5 lràÍd o ÍoÍnecimento, poÍern,sern êxrto.

encor'rtÍaÍrdo enonnes transtorrr0s e rÍrlelcôrrêÍr.ias para tal soluçec devioo âs limitaçôes tornando-se,
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0')po.tanto, imperioso a readequação do píeço, haia visto qUe a í) dtr(a de pÍeço abaixo de seu custo. ccntÍaria

seu oiltetiro sociai párd ÍLnciorlêmento

3.1 Nossd EorÍJresd verIl rr515lií q.rdírru d ír,vi5(io Lio5 pri!os abãixo 5olicLtada, paÍa quÊ possamos íar

(ontrnúiddde nornal para sud erecução !er (tr!r. llos,n',ta lr,,;tOrn:s e preluiaOS eco nô í!)rCú -lirld nce rros

(lLra teÍrôs a ceÍteza nào ser ce ,t tereS!É de:tl dJ|, Ílrstraçàc

J. \os5a legisl.rçáo e .ldÍd err Jr,leÍÍ IrJ. u Ellr:r.I:'r.) clo! ('r', -' 
;rn.i l(eiro co5 corltratos ali r'lr5tÍ,lti\o5.

bêm romo a jurisJ-.rrdârrc a trnissona em nostos tr.hLrDari px)rnplrtrcarjo no pêdido de reãlinhaÍrento

Lo-ç!Êfão ser :dlterê,dos ca

seq Llintes casos

ll Por acor|o entre dS oartes:

. 
.O_s çertr7 tgLIEgjq oLpoJ_esta !e-l

r a5 de-yid.aL)lgjÚcalyêt noé

Let 8.b66 - Art

d

ô5-

Para r '-es-t 
ê D e /e Ç e - r G I 4Çé9 q ue_ês_@.rt e 5,p.a_çI aa F-a

;íttcidlmente,. enttç aá _Ênçêfgos _4A _çaf lrêto_ e - 3

Íetnbut;àc da adm,ntsiraÇào para a justq remunçraçQp

4A p1LA, 5gryçpy ou íornecimento. oplpl ivando

eqqiti§rig eco4ón:1;9 - Íind Oçsto 4p__-çsnl!,g.Lor, t1O

htpeles? J? s)br? r't./erem tA@ilOpIelJ5]|rleÉ.,.

Co.nertando acer(a dJ assunto, o llustrejosé Cretcllô JúÍ)ior,, ccn r sua iÍrdiscutível àutoÍidade, ntanifesta-se

A admi nistrdção tern o ooder dever de --!9.nor
plLvtdenÇlas_ inea t dtas. Dera, DOr Ad,9t1Ênenfo

Le5E!,beleÇej' q eq u i,!b tp_Êeqopn1çA:IlndledLo :hicia!_d_A

Çe nÍlal a- 59 rnpÍs -qt e waryg-,aJlerêSaa-dp-§j!4slggaÊ

a'rn)ente cs encdrgos do_ interessêda.lLçLtante, '

qu4n!9 oçote, 9!9tiv44e4 o deseítuilib |Le

e:onQn!Ço tiaaacet,q 19 ean tratado caso en lre 5e

p r g w d e n ; i a r á i m e d !, t o a,1 ! t-a -a ) E í !.t a .q u e -s r e_5!.1 b_Êl ç §a._-

--i*'lr Í(1,,. .rc! rt, t,5/ Nr..Jjr -,$lrc,. . - j l. (.-l, :!. (lorrjÊ q^. íFp t: iL)0llc
al.n.l -:.9t1 .5- ,",J:.l-

, ^.L r,u.í( I _ 
'qr.aü.

i. ,l
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4 : [ínbora esra CoÍrtratànte baseàr se jás pesilLrsal l3!ant.rcrt. de acordo com o Att. 65 da tei 8.666/93

Í)crssrllrJita es!a Contratanre a arrálise deste Pleito âtravés de perquisas rnercadoló8icas, publicalões

e5peciêlrzàdas ou por qualquer r't-eio de (orrur'tir,rçã j

Entretanto. gostarianros le salieitar que esta c:)r'rtrarad.l pauta-se baseada na legislaçôo em vi8or e

Írat ctêusuias (ontratuais, que na oportuiridade idr l.rrrtoCa ,le Jocumenl(r5 cotlprobatóíios, fundantentarttio

.ir d.! Ítrd;s o r:feÍi!lu pleito

Ê|}t face d: erposto ierron-.triiclà cibalrrii-rt{, ,r tuÍr(l,rr-r,rtâ J rrTrficdliva p que. o ní;nÍ rpai chjp rví)

dc:rL'pedido é €viter mJio e,, pre.i.irr:s a iúr5.) L'ínprq!J . ,r e5tÊ órBão venho requercr o eqLlrlibrio

rortratuàljusto, €spero cue pste rnérrtc sêla lullaalD pro(edell:E e a readequêçáo paíâ que aSsrm possarnos

llrairter err] percertual o prcço ,rrcral ío|irâtaJ!' ou sela de ri:crdo ccnl : realidade do mcrcêdo atlal

sâ iientàmo5 a rnda que os va loíes e5tãc aba r) o d01 ! àlo r?s cl(t ca r,l püsrçào oos produtos.

ITEM

1

2

DESCRTçÂO

AÇUC/.R CRISr^t

At'l lA tNl iLOCOli

lr5corTo SATGADC

F: ,.1;i3

ol-Ec Dt 50JA

UNID vAt oR

UND
i'-p153-j1, 7

UND

UND

RS 2,61

R5 3,48
-./

l
4

5

6

9!rP r

UND

R5 7 ,20 -/' '
R5 9,3s

ri1d9_
RS 4,28

CAF E EN] PO

5AIID I\ H A

Ressàlvando cue cs aJustes acimr sclrcrtatios e Lle aco{a com a Íentacilidade míninra dE manter os

auil.cs operaclonars desta en)prê54, laró qi,e fi(a de fornra cr,r rrinÍe para as f,aÍtes seÍn quatquer preluizo,

com o qus demonstÍará o ccnhecir,eí1:o e cur)rprinlerlio, do! princrlros báticos d, adminrstração e Íara

j ust iÇa

Íc IIru5 ÉÍIt que pedÉ Jefeíirrrer't,r

Attc

5io trancrs.o do Crrr(le uA. J0 r! ;Lril ce 2021.
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"E5ÁO FRÁNÚSIO
. DO CDNDE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO CONDE

ATA OE REGTSTRO DE PREÇOS N..027 t2O20

-4 na ,,atu
7

Ât

t
[,4oda]idade de Licitaçâo

PREGÂO ELETRÔNICO - SRP

21 Por se tratar de Pregáo pTeserrc,a para o Stsieila oe RegsiíÇ ie pie,os

sornefrte sera exgrda rara a rc na za,àc ccis, C3:l alc,s Ài i i - 5-
1A A2112Q19 ).

Número
N" 002/2020 -5 s

o MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, pessoa juridica de direito público, rnscr rc no CNPJ sob
o n0. 13.830.823/0001-96, com sede adminlstrativa na Praça da lndependência, s/no, Centro, São
Francisco do Conde - BA, neste ato representado pela Senhora RAHIJOIS DA SILvA DE OLIVEIRA
Secretáfla l\4unicipal de Educação, autorizada pelo Decreto lVunicipal n' 256912420 de delegação de
competência, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SUPERNUTRE COMERcIAL
EIRELI - ME, Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.o12.982.763/0001-64, estabelecida na
Rua l\lario Augusto Teixeira de Freitas, n' 2A. Çentro, Sào Francjsco do Conde- BA,CEP:43 900-000,
represeniada neste ato pelo Sr. Erick Machado Fllgueiras. |epresentante nscrlo no CPF n'
683 345325-04, portador do RG n"06731645-C0 expeorda pela SSP/BA com endereÇc profssiofa ac,na
ciladc, coravante deroririnaca apenas DETENTORA. ros:einos oa Lei Federal n" 8.6ô6'93; Ler l-eaera
na 1C.52A12A02 Lei Complementar nu 123i06; Decreto Federa n" 3.555/2000 Oecfeto Füúera n-
789212013 Decreto Federal n" 1C.02412C19, Lei Federa n" i3.979i2A20, Lei Federa 13 98712020: Dec'etc
N4unicipal no 221612017, Decreto i\4unicipal n" 227312018 e demars normas lega s apliÇáveis Ê

consrde.ando o resurtaoo da lrciração Íodaridade PREGÂo ELETRÔNICO PARA REGISTRO OE PREÇO
N" 002/2020.5, conforme consta do processo admjnistrativo n" 5133/2020 firmam a presente Ata de
Regisko de Preços nas condiçôes segurnles:

1, DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é a Contratação de Empresa para Eventuai Aquisiçào de Gêneros Alimenticros
para cornposição do Kit de AlinrentaÇâo Escolar destinado aos alunos da rede mún c pal de ensLno do
N4unicípio de Sâo Francisco oo Conde - Bahia, conforme especrflcações técnrcas, para atender as
necessidades da Secretaria lvlunicipal da EducaÇão. em decorrência da suspensão das aulas da rede.
coíro medida preventiva de disseminaçáo do Novo Coronavírus (COVID-19), conforme Termo de
Reíerência e condiÇoes constantes no Edital e seus anexos, no qual estâo contemplados o prazo de
entrega e a estimat va das quantldades, na medida das suas necesstdades e segtindo ô conrentênr '-i

do serv/ço públrco. e que a este termo integram, como se transcritas.

1.2 - A(s) contrataÇão(óes) derivadas do registro obedecerão às condiçoes da rnnuta Ce corrliarc
constante do Anexo V do Edital.

1 3 - É vedada a subcontraiação parcial ou total do objeto a assocração da contratada corn outrerN. a
cessáo ou transferência, total ou carclal do conlrato ben] corno a Íusâc, csào oLr rncorporaÇâo ca
contratada, não se responsabrlrzando o contratante por nenhrm compromisso assumioo por aq.rela
com terceiros.

1 .4 - Durante seu prazo de validade, as proÍloslas se ecronadas ro reg slro Ce preços t -u ,.," 6 ,.; slrrt-. . -i.
Ca ASrx ntstração para qLJe eietJe as cori:aiaçôes ras oirorir,rrcacr.s e !i.nrri,J.rúes je ;-i-
necessitar alé o i[xite es:abe]ecrdo

1.5 - A existência de preços regslrados não obriga a AdmrnrslraÇão a ÍirrNar as coriralaçÕes oue ce,-Ês
poderâc advrr Írcarrco-lhe fec;ltada ; -1 zaçào ae oLliTos :re os 'Esirc. aca r r:9 5,a;jc i! c ii J:
liciiaçoes. sendo assegufado ao bereíic áío dc [eEtslro a pfefe'ênc â efr gua Cade,:!e cood Çat-s

2. OA DOTAçÃO ORÇAMENÍÁRIA

a Dcia ià:i JrÇâ-r eÍli.:t-',1

'.' ,lL -a tei; : e.;.',:l

I3. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS

3.1- O preço e quantitativo de cada iienl cotado pela eíTrpresa venceOora cstarã4. es21:ci[,r:a)(]os

pianilna abaixo

PRÊGÀO ELETRÔNICO . SRP PARA REGISÍRO DE PREÇC N'OO2]2020 5 SEOUC
Praça cla lndependénctd, s.'tt. Cenlro - Sao Frattcisco úa Cutt,le BA Crp 43.9Ar'lAt)

DeLatlatnunli, tl. Canttat.Js e Cott,atttos
Ietelcne i71) 365i-8017 cu5J

-íÉ§.
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ÊSTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Preço
unit. (R$)

\oITEM

01

DESCRTçÃO / ÊSPECtFtCAçÃO U.F Quant, Marca
Preço Total

(RS)

AÇUCAR crlstal, de oflEeÍn veteta , constrtuido
fu nda aô entalmen'.e de sacarose de cana-de'açúcôr.
Cor branca Embalagem em sacos de polietiLeno,

conrendo dados de idenriflcação do produto, marca

do fabncante, data de fêbricação, peso liquido e
prazo de valldade, de acordo com a ANVISA.

EmbalaBen conrendo 1kg. Seguir Normas Té.nicas
Espec ia is descrltas na Resolução RDC n'2711 2005

uND. ' 49049 AGROVALE 3,00 147 147,0A

UNO. i].i,O9O URBANO 4,45 494 350,50
02

ARROZ PARBOILIZÂDO, tipc i. Embalagern contendo
rdentficação oo produto, rnarca do fabricante, pra2o

de validade, peso liqurco e rnforínaçôes nutricionars.
Embaja8eÍn contendo lkg. O produto deverá seguir

Normas Técnicas Especiais descritas na Resoluçào

RDC ns 263, de 22 de setembro de 20C5/ANVj5A.

AVEIA tM FLOCOS FINOS, aveia enr floco§.Embala8em

dupla contendo dados de idenllficação do produto,
marca do fêbricante, data de Íàbrcaçào, prazo de

validade, peso liq!ido e rnÍormacôes nutriclonais O

produto deverá seturr ãs recomendaçôe5 oo

Ministério da A8ricultura e/ou Mirislerlo dâ 5aúde.

Embelage- con:enoo no rn:rrmo 165t e .c ná. rro

_?qqc.-
-arsCorTo salcaoô, t,óo cr""-ã",r"i, ,o"rt,tu oà

oor Íarnha de ir:go enriqirecidà com Íerro e ácido

fó|co e demaLs rngredientes, leor de sódio de, no

máxifio,210 .ng por po.ção Enbaragem duplê

contendo dados de idenriÍicação do produto, marca UND

do fabricante, dara de fabÍrcação, prazo de valldade,

ipe5o 1íquido e informações nutricionais, de acordo
com a ANVl5A, RDC N' 26312005. Embala8ern I

conrendo 4009.i-- 
-jÁFÉ Eú iõ, tóii"oo ÃãJiio, p-i"0"" te de grãos

05

sã05, limpos e isentos de impurezas, acondicionado
em pacole ai-minrzaoo, alto vac"o. ,n(eB'o.
re5r5!ente, vedado heÍÍ'1eIrcêmenie e rirnpo A

embalagen oeverá conter externarnente os dados de

idenrlFicação e procedêncra, número dc rote, darê de

raorrcaçào, quartrdade do p.oouto, ler re o oe pLrerê

ABIC e seguir Normas Técnicas €specia s descartas nà

Resolução RoC re 277, de 22 de setembro de

2005/ANVISA. Embalagel.n contendo 2508.

03

a4

UNO 52-A4i DULAR 1.50 93.Cô i 50

1i1.090 |\IARILAN 3,10 344.379,00

uND. 49 049 BRUIMADO 3,80 | 186.336,2C

06

CANJICA, de mllho branco, tipo l, despeliculada,
preparada com rnatéria5-pímas 5ãs, lrmpas, tsentas

de matérias teríosas, paras;tos. funBos e det':os ce

anrmars ou veSerars o prodL-lc .evc rê.
acono c,onaCo e- errbd aEe'- ,rtc6'u .esr\ie re

vedaoa neÍiielrcarnenle e rt-pa Â e]lca.êge,ii
deverá constaÍ exlernamente, os dados oe

identficação e procedêncra, inforsaçôes íutriciorrêrs,

peso iiqurdo,prazo de valioaoe e número de ote.

RrO
I"4PERIA:.

,'2 2aE.50

í-.8 i;2 25

ETbulgÉgl.ltelqg:loE
CANJIQUiNhA (XERÉM), de mrlho ir i,rracio, amerela,

de primeira qualidade, limpo, isento ce sujrdaoes,

paras:tâs e 'àrvas A e-Daldge.1 de\e'é se' e: >acu

' plástico lranSpareÍlte resrsler'Ie. vedaoc
-e'rre: caÍei le d:o..1. :cr là:.: J:.:c':'' cr;-
do paod!rlo, Tiarc,l dc rêbflaênie, oai,l oe feb. caçào

;)'ê.'; Oe !3'dêJe i--'- l- l- E :.)- 'i-:- t
.íorl.naçÕ!5 nutí cro,^a s- :r'lcaraéet' i r,,:e;tdo 5CÜB

Ji\D >:545

JND !5 5,15 DL LAR

3,J

a7 - L!

PRÊGÃO ELETRoN|CO. SRP PARA REGTSTRO DE PREÇO N" 00212020.5 - SEDUC
Praça cla lndependêncla, s/n, Centrc - Sào Fíancisco do Conde / BA, CePt 43.900-000

Depa^amonto de Conl.alos e Convênrcs
Íelelone: (71) 3651-E017 t 8053
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CARI\E SECA Ci'ARQllÉ, ponla de ,r8u ha de
pr Írer.ê quâlldaoe, embêladâ ê vêalo, aorr aspecio,
aor cher'c e sabo' prop.ro errbê dtcr ê vácuo eÍ
saco p1á5rrco !ransparente e resisrenre, atóxrco,
€onstândo dãia de embala8em, validade e

inforrnação ôLrtricionà1, corn selo S L F Deverá
âp,esentêí aspecto própíio da espécie, nâo

amolecida, nem pe8ajosa, cori própria da espécie,
sem manchaS esverdeadas ou pardacentas, ooori
próprro, tipo de cone: caracterí5tico da peça. Serào
adotados cs cítérios e padrôes eriabelecidos na

Re5olução RDC Í1" 12, A2l0!A\ ANVISA/MS.

)

08

09

Em !_qEg_el l9.r IeLdo_1o!E: .. _
EXTRATO DE TOMAÍE. prepêrado com frutos
maduros, e5colhrdos, sàos, sem pele e sernen!es. O
produto deverá estar isefto de fermentaçôes, não
ird,car proces5amen!o defeit,roso e cortamilações.
A embalaBem deverá 5er on8a vida, conlendo dados
de rdenrificação do p.odJto e proceoênc'a.
informações nutricionai5, inBredientes. .narcê do
tauÍ,cd lte, qatá de'abr caçã0. pesc r ;-,00. 1uÍÉ J

do lore e prazo de validade de acordo.oÍn a ANvl5A
oo aS especrfrcaçôes técnicas da Ietrsiação vlEente.

L'nbalagerr conte"do no írnrrro 2?CB e. '.o -ráx,Tc

uND. 49.049 BERTIM 16,39 803.913 1 '1

UNO. 55 545 PALMERON 2,OO 1 1 1.090 00

320e.

FARINHA DE MAN0!OCA, torrada, de pl.|meira

qLraIdâde, 5ecâ, fina, brancê. Livre de sujidades,
parasitas, corpos estra.hor. Empacotados em

10 embalaSem lacrada de 1 KB. O produro deverá conte.
dados de identrficaçã0, proceCêncra, rnformaç;o

I nutricional, CaIa de fabrcação, prazo de validade e

peso lÍquido. Exigência5. SeBuir Normas Técnicas

Especrais descritas na Resrl"ção qDC 1t 253. de 22 de

; 

- 
lqL ltlIq o" zqo!-E!Lq4ar9m lonLenqg 1[c.
tEl.lAO, caroca, tipo 1, grãos inteiros e ixtegros.

.. Lmbaragem co']tendo .oenuficaçào oo pÍooLto
| | narca do Íaoí.cante pralo oe valrcaoe p(so .roJrCc e

, informações nutícronars o produlo oeverá segu r as

recomendaçÕes do MrnrsIérc Ca Atia;l:!ra e/c!
, lúinisterio da 5aú0e Embãlagem con!endo lk8

UND 53.545

uNo ii]09c REAI

B:LA
BONO

4A5 224.957 25

5 20 577.ri68 00

12

IJ

FLOCÃO D€ MlLhO, fannha de nrllro iocada, ccnl
dados de identificação oo produto, marca do
fabrlcante, data de fabricaçã0, prazo de validade,
número do lote, peso líquido e nformações

, nurrlcionais. O produto deve ser acond cionado em

embalaBern inle8ra, resrsle.le vedada

ier neticàÍnerLie e ,moê EI,|.lla ê8Éii :uÍ le.,0r 5C!B

LÉlTE, de ccac F!rioderÊ zêda e i.rariE- :ada, !e l

açJcâr, nal!;a, ac !erlrdcc, iJrcacdEr i: cc 'r!i!)
-.àús Ê -"Cuía> )e..r, ie s,r aircc5 pú-rj:.j. drv::
coÍa a5pecta aor, cherio e sdilú' IJ,Ópr os A

É" iA.ager' qere'à ser e- Ed '"'ê ce '. c'-
aonstaado exiernarnen!e, o5 dêdos de Ldetrt;i cação e

p,OCrCê-.( d. .ng-eO,:i:es. .-i. ro5i<, ,-i, t -'u.,.
dala de fabricaçã0, prazo de vôiidade, nú.ie.o do'ole
e quaniidade do produlo. :rÍlbãlàBen_ conlenoo
200n i

LEiTE EM PC, nleBra tiêo c inê :-,a5J âgenr :or:l
caco5 de deni Í caaãc cc prc.l,Ia a:3raa -(i
fabícaírie, da:ô de iabrrcaç:o, prêra !e ídi oaile
peso ;q,.r,õo, .Êrec en:e! rric:'-aç;e' nJi' a:i ,l s y

íeg st.c nc í!'l ,r 5le.io O: ABr,'., :"'a j:.'/:lr,C^

E.rDalageÍ (J'':erc! 2!-18

UND, 111.090 IVARATÁ

UNJ >-l:4! N']EN|NA

1.50 1ô6 ô35.00

'4) 7' 7itr 3 l0

J 65i ai1 aLCCG:

PREGÃO ELETRÔNICO. SRP PARA REGISTRO OE PREÇO N'l]O2i202() 5 ' SEDUC

PrcÇa da tnclependéncta, s/n, Centro - Sáa Fíenctsco d,r Cande I BA, CeP 43 940'40!
DepaÍlatnenlo de Canlralos e Co/rvénros

TeieÍone !/1) 3651'8017 , 6053
3 \i-
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ta

MACARRÃ0, tipo espâguete, à ba5e de faínha, com
ovos EmbàlàBerí corn dados de dentrf cação do
produto, marca do fabricante, dara de fabr.acão,
prazo de validade, peso liquido, rntred enres e
nforrlrações nutícionais. ExLgências Seguir Normas
Téciicas Especiars oescritas na Resolüçãc qDC rQ 263,

de 22 ce sere.rbro de 2005. Ernbala8e,r contendo

UND 55.54 5

uND. 5i.545

NIASSAS
BAHIA

loog

2.62 145.527,90

2,50 138 862,50

MACARRÃO, trpo parafuso, à base oe farnha, corn
ovos. Embalagem com dãdos de idenliíicação do
produto, marcê do fabrcan!e, data de fabricêção,
prô2o de validade, peso líquido, ingredrentes e

informaçôes nutícionars. Êxigêncras: Segulr Normas
Técnicas Especiais descritas na Resolução RDC na 263,

de 22 de setembro de 2005 Embalagem contendo

IVASSAS
BAHIA

5o0c.

17

MACARRÃO, para 5opê, !ípo ave maía ou padre

nosso, à base de farinha, com ovos. EmbalaBem corn

dados de rdentificação do prodLr!c, n arca oo
íabícanie, data de fabncação, prêza oe vêlidàde,
peso íqüldo, ngreorenies e rnformaçÔes n!rtr c onar5

ix gências: SeSurr Normas Iécnicas Especiait

descfltas na Resolução RDC ne 263, de 22 oe

setembro de 2 Qlj m lqla B e rr1 -!ol!e n c19,0!gr
oLEO DE SOJA vegeta pu.o, refinado, rco em
vriarnLna E, errbalaBern contendo idenirficação do
produto, rnarca do fabricante, prau o de validade c

capacidade, acordo com a Resoluçâo 27A/2005 -
ANVlSA. Embalagern contendo 900rrl

L.IND )5 54i V,. [4A 2.50 138.852,50

18

19

OVO, de Balinha, tipo extra, classe A, branco, fresccs,
sern râchaduras e sem suj dâdes nê càsca, corn

enlbaiagem conlendo idenlftcaçâ0, date de va rdaoe,

número do lote e regrstro no MrnistéÍo da

Agricuitura 5lF/DlPOA, além de ser lirnpa, 5eca, nãc
violada e res slente En balagem contendo 12

unidades por bandela.
--= pnolrlú-rrx-ru azeoa- oE sorn, ,,po carne. sem

20
un'rdade, coÍ escura, embalagern de 4008 corn

identificação do produro, marca do fabrican!e, da!a

de fabricaçâ0, prazo de validade e peso liquido O

prodL.rto deverá segulr as recomendôções do

UND 55 545 LIZA

cz. ss s15 collr ovos 3 19

uNo 55 s4s NUÍR \1A|S 3 73

i17 5ti6 PALl,4ÉRA 2.3 0

49.04 9 DEL NE . ,15

cDa q a-

L20 455.469,00

177 188 55

247 i 82,85

Ministérjo-da Agrlcu_!

SARDINHA em lata, corn óleo comestívei. Embalage.n

con 125g com daoos oe rderrifrcaçào do oÍodJto,
ra-ca oo 'àbírcaÍ-iie p-aao ce val,daoe. peso , q.rcoe - \J

- reE;st.! Í'r-o_ lVrnrs,tér o dê_5ãide elou ABri.ul:u|.a

MÀRGARTNA. oe pirmerTa qealiiêoe aar) sar, ier.l

Bofdi.rfa I.a.s tr.bôletefi ccnieÍrdo daoos oe
rceni'.Ldção oo JrcoLlo rt à'cd c, .r.r :.tLle. p dlJ
de !ãi.oade e pesc r,q- ou C p:-0,:c -<"e i ,"g-, _ u'

as recomendações dg Mrnisterro da Agr a.ritura etou

. M n,5ré-r g_Ca_Sâj!e-,EnlbqL4e.]_r .crrre.tc 25CB

SELETA 0E LEGUÍVE5, ccí'oost0 ce erv i,ls eí. Brãos,
aenouía, !atôla aonaca5 err c\roo5 en' ao^s€-vô,

coz dê5 heiÍ!eiicaraente, e5lrut.rTa i Iairanro
un lormes. eriDa ado ean la:ôs de 2CCg. 3e!êacc ser

citri),oeíodu a.rj'iLr oe5o q-rúc ! pÍ!j-'.J a': aa,
matér a pr :l.a ifi.pd e 5!. cir_'1 aipe:i. .j, e !o!: J \-i

tdoor píó9i ot e ie\lvTa raa a c:cpr .- Je aêd.t : aj
de ingrediente, vre de Íertr zairrc. tenir! oc

n'ateiô :errO5a, paras Ias, ceil iO5 i!)ê_a a :le

oefe tos, ci5(as 'e5 ouos J_e ve_getd )

Vaio-. -otq .oa P'qposta

!urê e/ou Minisrér o dà Saude

21

22

23

21!.4;7 8A

',21 A5

,a -.- 3 :e

5.697.941.06

(l]

('tr':IPREGÀO ELETRÔNICO - SRP PARA REGISÍRO DÊ PREÇO N'OO2I2O2O 5 . SEDUC
Praça da lndependência, s/n. Cenba - Sào Franc,scc do Conde i BA, Cep 43 900-A1C

DepaílatneDlo de Canlralos e Convên)as
TeteÍone i71 ) 3A51 -8017. 8053
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3.2 Para efeito de formaÇão de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo
vencedoÍ estará também anexo a esta Ata de Registro de Preços, a Ata da Sessão Púb icê do
Pregão Eletrônico SRP 002i2020,5 contendo a informaçáo dos licitantes que acertaram cotar os
bens/serviços com preços iguais ao da empresa vencedora na sequéncia da classiÍicaÇão do cedame.

3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as íaturas emitidas pelo Fornecedor recL,rsarco-as quando
inexatas

4, DOS PRAZOS

4.1 - O Fornecedor deverá firmar as contrâtações decorrentes do RegistÍo de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Municipio

4.2-O prazo de validâde do Registro de Preços e Ata de Registro será de 12 (doze) meses, a contar da
assinaturâ da presente Ata.

5. DO PAGAMENTO

5 1 - Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancár a ou crédito enr
conta coíente, no prazo rào superior e 30 (trinte) dias, contados dê data de \eíificagãc dc
adimp emento do obleto licrtado.

§1" Em havendo alguma pendêncra impeditiva do pagarnento, a üaza Ílritá a partir da sua
regularizagão por parte da coNTRATADA.

§2o A atualização monetária dos pagamentos devldos pea Adn':inistração em caso Ce mora, se:a
calculada considerando a data do vencimento da o5rigação e co seu efeli'"o paganej-iLr üe
acordo com a variaçáo do INPC dc IBGE pro rata tempore.

5.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de sua regular zaçàú
por pane da contratada

5.3 - As notas Ílscais/faturas que apresentarern rncorreçÕes serão devolvidas à Contralaoa e seu
vencimento ocorrerá no cjécimo dra do mês subsequente após a data de sua apresentação váiida.

5,4 - O preço a ser pago será o vlgente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamenlo. independentemente do preço enr vigor na dala da

5.5'Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscai/Falura, o documento se16
solrc,tado, imediatarnente para a substituição e/ou emissão de Nota de CorreÇão e esse lnten/alo de
tempo não será considerado paia eíeito de atualização do valor contratado

5.6 - O N,4unicíplo se compromete a efetuar, nos prazos indicadcs os pagan'rentos devioos ao Fornececor

6. DA CONTRATAÇÃO

6 1 - As obrigaçÕes oecorrentes deste orocesso licilaróiic e ao-siaírie do Reg,siro d"' 2'e;os a s..-e,r
f rmadas enire o lúi.rnrcip c e o Fcl:.eceCor são as aor.sta^ies oesta Aia e ca Aulor.zaÇàc de
Fornecimentc observando-se as condiçóes eslabeleclcas i'rc ECiia! se"s anexcs e 'ta eqrsi2çào
vig ente.

1t

ô.2 - O M,.:nic pro soilcrtará, oor escr,lo e denlrc do prazc ce v gêrc a to ReE,st:o c.r zreçJ:
q!raÍ:tilatlvos oos ServrÇos de acordo Co:f süas receSScaCiS e .35í)e,lacicS 05 'l]ie5 ri:rr
estabeiecr0os no Ec,tai

;:l

6.3 - Na nipótese Je c pi,Ír-e,ro classícaco ier seu iegsrro aa(:eacc réo assr.ai o- iào a;e lai c lJ'::r7u
e condrÇóes eslabeiecdas no coni.rirtc poie:áo ser cofvocarlos os Foi:ececcfes,en Sresa,iri:es :r
oioem de ctassrl'caçao 1aG iazê1a eilt rg!a pfazo c llas Í]esn a5 "o,rc LaEs ,J.ul,r si:rs cetd pt tl a't
c assrficado, inclusrve quanto ao oTeçc

\
PREGÀO ELETRÔNICO. SRP PARA REGISÍRO OE PREÇO N'00212020,5. SEDUC

Praça da lndependêncta s1n Cenlra - Sào franctsco da Co|í1e BA. Cep 43 90A.00t
Depaílamenla de Çonl,al<rs e CoÍtventas

íeleÍone. (71) 3651-8017 6A5j
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7. DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 A rnexecução, totai ou parciaL do contrato ensejará a sua rescrsào, corn as consequênr is crriratuaLS
e as previstas na Lei Federal n0. 8666/93 e posteriores alteraÇões.

7.2 A rescisào poderá ser determinada por ato unilateral. e escrto do contratante nos casos enumerados
na Lei Federal n0.8.666/93 atualizada

73 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa Ca contratada será ressarcdo dcs prelLizo5
regularmeÍrte ccmprcvados qLie houver sofrido.

8. OA VINCULAÇÃO AO EDITAL

8.1. lntegra a presente Ata, como se nela estivessem transcrites. as cláusuas e condiçóes estabelecrdas
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento no instrurnento convocatóflo e seus
anexos e na proposta Co licitante vencedor, apresentada na refeÍida licitaçáo.

9. DAS DTSPOSTçÔES GERATS

9.1. O l\4unicipio nào responderá por quaisquer compromissos assün'rldos peio Fornecedcr com refceLios
ainda que vinculados à execuçâo do presente instrurnento

lO. OO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

10.1 O cancelamento será precedido de processo adrninistrativo a ser examrnado pelo órgáo gerenciador
sendo que a decisáo flnal deverá ser Íundarnentada

10.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduÇào dos oreÇcs no
mercado ou de fato que eleve os cústos dos serviços ou bens registrados, cabendo a Sec|etaria de
Gestão Adrninistíativa promover as negociaçóes junto aos fornecedores, observadas as dispos,ções
contidas na alínea "d" do inciso ll. do caput, do Art. 65 da Ler Federal no 8 666/1993

'10.3 Quando o preÇo registrado se tornar superlor ac p!'eço praticado no rnercadc por rnotrvc
supervenienie, a Secretaria de Gestão Administrativa coí"vocará os fornecedores para negociarem a
Íeduçáo dos preços aos valores praticados pelo mercaoo

10.3.1 Os fornecedores eue náo aceiterem reduzir seus preços aos valores pratraados pelo
mercado serào llberados do compromisso assumido, sem aplicaçào de penalidade

10.3.2 A ordem de classiflcaçáo dos íornecedores que aceilarern recuzir seus preçoi aos /a1r,És
de mercado observará a classiflcaçáo original.

10.4 Quando o preço de mercado se tofnar superior aos preÇos reglslradcs e o Íornecedor, nediante
requerimento devidame.rte comproyado. não cumplr o compromrsso, a Secretêria de Gesião
Administrativa poderél

al iiberaa c fornecedc: cc cuílroio-isso ass-,aCc :es! ao-:!:: iàia, a.-t'a j 'E-: j- '-:. t. -:
Iornecirlento e senr âp ce,çàa a2 pera !cacc sc cc'-1|:l'laca a verac,Jace i!s .'.1,,/.5 !
somprcvanles apreseiiados e

b) convocai os dernais [ornecedores para assegurar igLrai opon,.]ridade oe negoc,;rção
c) Não havendo êxitc ras nego!-3ções por Jrovoaa?àú ou rcalva p:óli:;a a Secreter!a ie

Gestão Admrnrslratrva deverá píoceder a revogaçào da Ala de Regrsiro de ?,eÇo adotandc as
rnedidas caoiveis para cbienção ca contrataÇào rrars vanlalosa.

d) A Assessoria J,rrldrca do iviunlcipic'AJUR deverá seí cicvocada obr gatcfren.l€nie a e;'r,lI
parece!- sobre a rev são de p!'eços Ce ilerrs regrslracos

10.5 C registrc do Fcrnecedof pooeíá ser Jaiceacc gara:rica a ari33 aeíesa e:.
processo admifist'alrvo fc p,aza óe C5 lcí,ci cias ile,s a :o:iai J? cata a:.)

notilcaÇác. quando.

al Õescurrtr r as co.d,ÇÕes aa Ala re Reg,s:ic de ?:eÇcs

b) não acerLar redi.jzlr o seu creçc ieoistraCc fe fLroiese de:le se iorltar
prat cados no mercaoc ou

PREGÀO ELETRÔNICO. SRP PARA REGISTRO OE PREçO N'OO2]2020,5 - SEOUC
Praça da lndependência, s/n, CentÍo - Sào Fíanctsca da Cande BA Cep 43 904-Aal

Departanenlo de Cooúatos e Colivéric5
Teietone (71t 3651-801/, 8c53
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c) sofrer sanção prevista nos ncisos lll ou iV Co cacui do An.87 da Lei Fede!'al nc 8.666/'1993
ou no Art 7o. oa Ler Federal no 10.52A|2AO2 devendo a Assessoria Ju.idica do Munrcioto -

AJUR, obrigâtorlamente, se manrfestar sobre as ceÍ'airdades, através da er., ssào de paÍece.
d) O cancela,'r'lento de ieg,strcs nas hrpóteses prevstes nos ncisos a. b e c, se'á Ícin'ra'zarao;,.-.r

despacho da Seci'etafla de Geslão Adminislrat va assegurado c coitraditóiro e a amp a úe:esa

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

a) por razão de interesse públlco; ou
b) a peoido do forrecedor.

10.7. A comunicaçáo do cancelamento do registro do Fornecedor será feita por escnto juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro

10.8. No caso de o Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, jncerto ou inacessível a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do l\,4unicípio considerando-se cancelado o preço registrado a

partir da data da publicação

10.9 O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preÇo registrado. mediante soLicrtação por escrilo,
desde que comprove estar definitiva ou tempoi'ariamente rmpossibilitado de cumprir as exigênclas oo
instrumento convocatóflo que deu origem ao Registro de PreÇos.

10.10 A solicrlação do Fornecedor para cancelamento do Regislro de PreÇcs nãc o descbrrga ao
Fornecimento dos produtos até a decisão final co órgão gerenciador', a quai deverá sei proiatada rc
prazo í'ráximo de 30 (trinla) dias, facultada ao i,4unicipio a aplicação das penalldaCes preyistas io
instrumenlo convocatório e na presente Ala.

10.1 1 Enquanto perdurar o cancelamenlo poderáo ser realizadas novas licitaçôes para a contrataçâo dos
serviços constanies dc Regisiro de Preços.

11. DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos jlicitos administrativos previstos na Let n" 8.6ô6/93, com as
cominaçóes inerentes, a inexecuçáo contratual, inclusive por alraso injustifcado na execuÇáo do contrato
sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da inÍraçáo
obedec dos os seguintes limrtes máximos:

t -

10% ldez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumplmento rctat da
obrigaçâc, ou ainda na hlpótese de negar-se a contratada a efetuar o reÍorço Ca
cauçáo, se houver dentro de 10 idez) dras conlados da daia de suâ convocaÇào
0,3% (três déc rnos por ceÍrtoJ ao dra ale c irigéslrno cLa de airaso sobre o ve or ca
paÍ1e oo fo'lecr|.ren:o o- servrço não'ea,rzaco
0,7% (sete décimos por cento) sobre c va oT câ paíe oo fornectn'lerlo ou servi;o nàc
realizado. por cada dra subseq,,ente ao rngesrmo

§1' A Íllllta a q.re se reÍefe este teÍr i'ão iripede aiL,e a Acrnir stração;escrÍ .la u.:r .rteÍalí-Le,rie l
conli'ato e ap ique as dema s saNÇoes grevislas r-a ie

§2" A muta api cada após regular processo acrinstrâiivo ss.á iesconla:a aa gaiairt.r i-rc

ccntratado fatoso sellco ceíic r.j r.re se c seL] vact vxcecet ac Jâ gaíaitte gtrslada - .lr,:rÍld!
exrgida além ca perCa desta a contratada .espcndefá 0ela sra d,ietença, que sefa
descontada dos pagaÍnentcs eveÍrtuarnrenie cevrdos peia adnr r slraÇão (]!r a noa sú íoÍ ,,,

caso, co0rada lud cralmente Caso nâo le:tf.a sCo eÀgroa gaiar:a à Adm r] straçào se fesc-ra
c drrerto de descortar drreianrerte co paga ielic le! do a contratada o va or de qua cuer
r:rulta poi'ventura [npcsia

§3o As r:T.ltas previstas nesle ,ier rao tem carater corTi,e''rsa:cro 9 c seL pagaÍ: e ti- .áo ,, ^ a
Contratado da responsabrlioade poi oe.cas e cancs decci're^ies cas rnÍaÇÕes cciriet da5

N,
\_+

-) \\v
PREGÃC ELETRÔNICO, SRP PARA REGISTRO DE PREÇO N'OO2 2C2O 5. SEDUO

Praça da lnoependet)cta s,n. Certta - Sao Frarc,scú tl! Cande 8A. Cep 43.1AA-AA.-
Departaitet,b úe Conttatos e t:ot,/êntos

Telelone !71) 3651-8017 ,8C53

I
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MCDNDE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

12. DO FORO

i2.1 Fica eleito o foro da comarca de Sáo Francisco do Conde. mun cipio Ca Bahra iara .iir mlr e!ert-ais
conÍlitos originados pela presenie Ata e peio futuro contrato com rei'runca â quaiqLler oulro por meis
privilegiado que possa ser.

E por estarem assirn justos e conÍatados, firmam a Presentg ATA ern 05 icrnco) v as de iguar teor e forma
na presença das testemunhas que subscrevem depors de lrdo e achado conforme

Sáo Francisco do Çonde. 'l 1 de Dezembro de 2020

,1,â-{P--
Murutcrpto DE sÃo FRANctsco oo coNDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAçÃO
RAHIJOIS DA SILVA DE OLIVEIRA

CONTRATANTE

UP ERCIAL EIRELI - ME
RICK MACHADO FILGUEIRAS

DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA

Testemunhas:

1

1

CPF n' +s -a1

2

.ilq.rca.ráo-s -oc
3\61+Wq

pREGÃo ELÉÍRôNtco - sRp PARA REGrsrRo oE pREÇo N' 002,2020 5 .SEDUC

Praça cla lnclependêt)cia, sln, Cenlra - Sao Fratlctsco do Condc BA, Cep: 43.900-000
Depaftamenlo de Conlra@s e Convênos

Telefone: (71)3651.8017 / 8453
I
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Preíeiúía Murrrcipalde Sâo Fíarcrsco do Condê _ BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

$
ATA DE BEGISTR DE PhEÇOS (PREG O ELETH Nlco N0 002y2020-5

0o@.eÊ
ESTADO OA BAHIÂ
PREFEIÍURÁ MUNICIPAL oE sÃo FRANCIsco oo coNDE

ATÂ OE REG|9TRO OE PREçOS N..O27 t2O2O

Modalidade dê Llcilaçào
PREGÂo ELETRÔNÍCo. SRP

o MUNICIPIO DE SÀO FRANCISCO DO CONOE, pessoâ JUÍldica de dtreito públtco, inscíito no CNPJ soD
o n.. í 3.830.823/0001 -96, com Beds âclÍntnlstía1iva na Praça ôe tndependêncta. s/r),. Cefilro, Sào
Frâncisco do Conde - BA, n€ste eto reprêEentsdo pels SeôhorE FÂHlJOlS DA SILVA OE OLIVEIRA.
Secretária lúunlcipal dê Éducaçào, eutorizada p3lo Decreto líunicipal n" 25ô912020 cÍe delegaÇào dd
competênda, dorÊv6nt6 dênominada CONTRÁTANTE, e a empr€sa SUPERNUÍRE COMÊRCIAL
EIRELI - ME, Pessoa JL/rldlc6 de Dlrelto Prlvado, ,hscrita no CNPJ n.oÍ 2.9A?.763/0001-64, est6bêleclda na
Rus Merlo allgústo TeixeiÍa de Frellas, n' 24, Centro, São Francisco do Cond€- BA.CEP:43.900-0O0,
reprêEentada negte ato pe,o Sr. Erlck Mãchaclo Fllguêlras. r€prêsentsnte, lnscrlio no CPF n.9
663.345.325{4. poriador do RG n.006731645-00 expedide pela SSP/BA, com ânderEço proílssional aÇirne
cirâdo- oorevente dênominBc,â âpenas oE?ENTOR^, nos lenros dê Lel Fêderal ôo 6 666/93; Lel Foderal
n' 'lO.520l2OO2: Lel Complêmenteí nú í23lQ6; Oêcre(o Fedorei n' 3-55í2000; Oecreto Fédêrsl no
789212013 Decreto FedeÂl no 1O.O2412O19; Lei Foderâl n' 13.979/2020, Lei FE<Íeral 13.987/2020: Oec.relo
Munlcipêl no 2216P.017: Docreto Municipal n' 2273/2018 e clemals normÉs legaE apÍlcávels e
considerando o r6sultado ds lic[ação modêltdad6 PREGÃO ELE.rRÔNtCO PARÂ REGtSTRo 9E PREçO
N'0022020.5, conforme consta do processo adrnlnlstratlvo no 5í33/2020, ílrmam â presenlê Ats de
Rêgistro de Preços nas condlçóes seguinte§:

,I. DO OBJETO

1.1 - O objeto d6sta Ata é â ContÍalEçâo de Empresa para Evenlual Aqulsiçâo de Gêneros Aümêntlclos
pera composlçâo do Kit de Alimenlaçâo Escglar deslinêdo aos €lunos de rede municipel dê onsjno do
MunicÍpio de Sào FrBnclsco do Concle - Bahis. conforme espÊcificaçôes tácnicas, p€ío alende. ês
necessidades dâ Sêcretariê Munlcipalda ÊducaÇão, em decorrência da suspensão das aulas da rede,
Çomo rr]edide prevenlivs dê di6seminêçáo do Novo Coronavlrus (COVID-I9), conforme T6,mo dê.
Reíerência € condiçoes const6ntês no Editel I sous anexos, oo qual estão conl€mpladcg o ptazo de
êntÍega e g estimaÜvâ das quanljdades, na m€dide dâ6 suâs necê!sidsdês 6 sêgundo a convêniêocia
do sBMço público, ê que ê este le.mo intêgl.am, como se trahgcrilas.

1.2 - A(6) conlretâçáo(õRÉ) d€rivaóas do regrstro obedecerãc ás condlçõ€s dE mrnuta de conlÉ[o
consrênts do anêxo v do Edii6l.

1.3. Ê vcdada a subconkstação parclal ou lolal do obleto, e êssoclsçâo tÍe contrstsda com oulrêm, a
cessâo ou tÍansÍsrência, tolai ou paíciÊl do conlralo, bem coÍro a fusão. crsào ou jncorporaçào da
cont/atadâ, nêo se responsêbilizando o conlÍêlante por nenhum cornpíomisso agsurr]ido poÍ equelá
coTn leÍcerros.

.E

Núm€ro
N'00212020-5

1.4 - Durânle seu pr6zo de validade. as propostas sslecronadas no regislro dê preços ícáíác, à oisF.osiÇác
ciâ Adminigltâção, pârâ que eíetue as conualaçÕes .ras oponunicedes e quúntrdECes de que
necess tar âté o limile estaoelsc,00.

1.5 - A etistêncre de píeÇos rêg;strâdos nào obriga a Admin;slÍaÇáo a Ílrmaí as coniratâÇÕes que d6ies
poJeÍáo advlr, ficando-lhe íâcultôOÊ a utrllzaçào oe outíos aneios, respeilêda a legslaçáo relativs à§
ticirações, sendo assegurado ao bÉneficiár;o do regislro a PreferÉncra em igLJaidaÔe de corcríô€s,

2. oA oorÂÇÀo oRçAMENTARTa

2.1 Pot .e trêra. de Pregáo PÍesenciôl para o S stema de Reg slro de PreÇos, a Ooiação Orçamentàrio.
somenle serâ exlgrda pera a Íormaiização do(s) Conlraro(5) (An 8", incso lV do Decreto Feceral
1A O24t2O19)

3. DOS PREÇOS E OUANTTÍATTVOS

3'l' O preeo e quântilêiivo oe caüa lem .oiaoo pela enrprÊsã vÉrrcellora esrarào especrÍiceclos na
planilhs abaixo

PREGÀo EL!ÍRôNrco . sRP PARA RÉo16ÍRo DE PREÇo N" 0o2l2020.5 ' sE Uc
Pmç. da hldepenc,édci., ün, cenno - Sao Ft.ncisco <to Conde / BA, CeP: 43 900'A0U

Dêps.rêntanto de Conu.Ios e Çohva^tos
Í61eton.: i71) 3651 a011 / 0051

be.imprensaof icial,org/

ali:ii rF .-il

http://Pmsaoírânciscodoconde
,.: | ,-,) ,í l--irLu clll
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Prelelúía Muniopâ]dê São FÍancisco do Condê _ BÂ

Diário Oficial do
EXECUTIVO

.E
DO IOàDE

ÊSTADO DA BAHIÀ
PREFEITURÂ MUNICIPAL oE SÃo FRANCISCO DO CONDE

P Tot!'l IrÍEM

01

a2

03

fundam.ntãlmentc de sacaro5e ale cânâ-de.êçú!ar.
Cor braõrá. Embllâglm êm !.(ô! dê poli.rll.no, 

I

contendo dador dê identlílcação do produto,
dô lãbÍicantê. ort. de íàb '(.ção, pe!o líq.ico e "''"
píâzo de €lidáde, d€ .(ordo com a aNvlsa.'
Embalsgcm conl€ôdo 1kg. Seg-ir No,m.s Técricas'

oEscRtçÃo I EsPEcrFrcaÇÀo

§ílÍal, de orlg.írl vetel.l, .onstit!ldo

4005
aÂRoz PAEBOILTZ^OO, flpo 1, Embata6Em .ontêndo

àorm.r Íéanlc9! EspeÍials dêlcítar nâ Âesolução
RoC nr 263; d€ 22 dÊ retembro de 20O

,U,F QurôL I Ma

49.O49

11.1.090

BtscotTo sAfGAo9, Upo Cream Crâ.ker, con§rltuido

RtI

AGROVALE 3,00 147 -147,OO

I

URAANO 4,á5 494J50.50

52.041 DULAR 1.50 s3.081_50

3,10 3.14.379,00

BRUMÂDO 3.80 146.38e,20

lr

1- 
-_,1_ --

ii

I ídenrificaçâo do produto, mârcâ do ,rbricânrp, pEro
Ld! vtrlid.dê. pêro lÍquido ê lôformêçõ€s nun'rcloná15.
I Emb.r.BGm conrê^do 1kt, o produto deve.á seguir

AVEIA EM rtoCOs F|NO5, âverâ êm llocoí$mbalat.m
duDla cont ndo dàdor dê identiflcaclo do produto,
merc. do trbrlc.ntê, dat d. Íàb.l<.ç3o, pÉzo de
lrllldrde, p.io lhuldo E hlo.mtções óutri.lon.ia. O
prodsto dever{ letulr ú r€comendôç6e5 do
Ministédô d. 

^tri(ultur. 
./ou Mhi3rério dâ saúde-

Fmbárãgem Eo^tândo no ml^imo 1659., no márlmo

UNO

I

I

I
t

I
.t

I

i

1lt,090

05

I poí r.rinh. de nigo enífque.ida .on' ÍeÍ,o e ácrdo.
i fó|,(o . demà,r lnAredr€nrêt teo' dê iô'r,o ée. ôo

04 lmár,mo,210 mg por poíção. tmba'r8pm duDlg
I (ontendo dàdor dê identilicaçâo do píoduto, mercà UNo

do hbri(rnr.. d.É d€ í.bncÉo. o.a.o de vâl'dàoe,
'plio liqL,do e ióforGçõô ôLúlc:o,É'i, dc acordo
(o.n . ANVISA. BOC N

contendo 4O0s
26fl2m5. Emba{ss.m

cÂrÀiM-õ, t",..d" . ,""rd o, p.ocedcnte dÊ trâ05

2005/ANVr5Â.

5ãoJ, Ihpos e lsentos de impuretE!, ôcoBdlcio^ádo
em p!(otê eluminlaado, alto ,ácuo, inte8ro,
.Eslstent., védâdo he.ínêtlcàmente e llmpo Â
cmbal.6em dêvará conlêí eíemamênte o5 dados d.
ldrníÍlcâç!o . pro(rdân(ia. ôúrnâro dô loté, d.tà d.
tâbrt.ãtão, quàntidãde do p.oduto, ler r.lo de purer.
AalC e saillr Nô.mr3 Técnicr E!pêcl.i5 de*rl!ãe n!
ÂÊroluçao ÀOC íe 277, dê 22 de s€tembro d€

I

uNo. j 49-049

I

06

CANIICA, d€ mllho bra.tco, dpo L, de!p€llcvlada.
prppá..da com málériar-píimàt iãr, limpâ5, ir€ntàs
óe mâtéÍi.s t.írorat pá.ô3ltol, funact e detntoÍ de
.nimâis o! y.8êt ir, O píodlto dev. eEr

a(ondi(loíáda em erbàl.téin inret,a, re5:re.te,
vedôda herm.ticamê^tê c limp, Â emb.rá8e r
deyêrá (o ttêr .xrernênrente, or dadot dÊ

ld.nr'icâçào e proceoênc'â. ,nÍor hàçõÊe nuú (:u ,d i.
peso llq!ido,prato dê vrlidôde ê núnr€ro óê iotê.

55.545

l

,l

UND,

Rro
IMPÉRIAL

Em q!!àJÊqcolrItr do 5c0E

1,30 , 72 244,50

o7

útuOúrr.+ra (xERÉMl, dê mirho rírurado, amarel..
de primêirâ qualrdadê, rimpo, irento de ror dades, I

pã.arrra! . ler!ês Â embalàtem .,eíê'â 3ê, ei' tr-3 .

plártico trânspãrent., rÇ.rrtente, vedàdo
hermeti.ãmê.te, atór,co, corn dodos dé idêntlfl.açêo
do produto, màícá do Íâbícânte, dârà de fêb.icaçôo,
pÍàro de vrirdade, número do lor.. pe5o Liquldo e

55_54s i DULÁR 1,05 s8.322,25

iníorh.çõci n!tn(lon!ls. Err coÍrrendo 5oCE J

pREGÀo ELEÍRôNrco - sRp pÀRA REcrsrRo oE pÂEço N'0022020,5.5Éouc
Ptêça d. tno.pandên.i.,,Jn, ce t.o - sáo F..n.t.ao do Cond./ DA. Cep:43.900-00A

D.p.ttêúento de Co"t.at!s . conrah,.s
rekhne: ll11 3651-8a17 / 8033

2

htrp://PmsaoÍranciscodocon Ceba.imPrensaoÍicial org/

^.pÊr..,,,rir É -llLl Cia
a; :rllj: :ir'-.

i

I
a
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I
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Pr€íeiUra Muricipal de Sáo Francrsco do C'nde'BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ô

.E
"r_@f

EStADO OA BÂHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO FRÁNCISCO DO CONOÉ

CARI\E sEC - CHÂÂQUE, pontê de Ê8ulha, de
prhêir. qu:lldâde, âmbrrad.. vác@, coo atpecto,
coí, ch.lro ê s.bor própílo, Gmbàlatem a vác(ro, em
ra(o plástlco tr!nlp.rêntc e reristênte, âtórlco,

sem m.nches esveídeadas ou pa.dacêntár, odor.
píópíio, tigo de cone: cãracteritil.o ó. peçà. Sê.ão
.dotaclor ot crltério! p pãdrô€§ .rtãbele.ldo! na

Âesoluçãa Âoc n'-\2, oz/o\/o\ aNvtsÀ/Ms.

con3tando dat! d. €mb.ráter, rál'dade ê 
I

,ntohôçao nurÍ(lo.ô1, (om relo s-. r. Deverá
âpreGnta. asp€.to p.ópr'o da espéc e, nao I

mol..rdà, n.ú pêg.jor., cd, píoqr n d. cspacie,
IJNO . 49 0.I9

PALMÉRON

BÉRTIM 16,39 ; 80J.9É-1r

11 i.090,00

I
l

I

I
i

i

l
Êmbâl
EXIR TO DE TOM TF, prêp.Edo com Íruros
mâcl!,rot e!colhld.!, iâor, râm peleê 5êmentaá. O
produtc rülvlnl eíàr lr€hÉ d. íêÍmêhtâçõet, nào
lndic2r groEetsaE!énto dêíâjtuo!o e contâmln.çôê.
A efibal.gem d.verá se.loítã'vldã, contendo dado!
de IdêntlÍic.9to doproduro € pro.êdé^ci.,
lníormàçõai nvt.lclohal!, Ingredlente5, fiarca do
I.bricônrc, d.t! d! ÍabÍl(a6êo, peso llqurdo, núhe'o
do lorê e pr.ao dcvalid.da, dê àcordo.om. ÁNVI5A
ou.r erpccílc.çõe! têcnlc.s da legriração vitentê.
Em§âlàtem cont.ndo ôo mÍnlmo 27o8 ê, no márlmo
120e,-

UNO 2.00

06

09

10

11

12

quálid.d.,..<â, ins, b.ánc.. LiyÍe (e svjldades,
p6rârltâ!, (o,pol ê5trrnhoí EÍnpacotódor êm
êóbàlagêm l.crádâ de I Kt. O pÍoduto derera Eo.ter
d.dor dê ldcntlrGção, pro<êdêncra, lníormàçeo I uNo
nLtí<lonsl, dste de tabri.açlo, prato de v.lidadê .l
p.ro IIquiúlo. Eri8énc]zs: Sê6uk Normàs Íé.n,.àr '

Erp.<lals descritãi n! 8e5oluçáo ROC oo 263, de 22 d€ I

I fARTNHA oÉ MANorocá, roíàda, d€ primeirê ,

retemhro de 20OS. Embà1.
cãrio<ã, tipo -1, 8rãos hteiro5 . lnr€sro5.

55.545

111.090 REAL

BELÁ
BONO 4.05 224.gAT-25

5,20 577.668100

1,50 166_635.00

Emb.l.g.m conlendo ldênrific.(ão dô produto,
mãrcâ do fsbrlcrnrê, p.âro cl. vê'ld.oe, pero riqurdo e I

lnÍorm.çôe5 nutrlrionà,3. O produrô oe"E.ú s.suir at
.Eom.nd.çõa.,do Mlnlttérlo da ÁgrlcLrltuía €,/ou I

UNO

.(r901UND

Mhlrrério d. 5.údc. Eínbal
FLO o o€ MlLHo, f3Ílnhà de mlrho ílocàda, coô
dsdos d. Idehtlflcação do produto, marcâ do
í.brkânrê, dâlã dÊ íabÍicâçáo, pràro de validade,
núÍnêío 0o lote, pe5o liquido e lnfo.mãçõe5
nutriclonàls. O proCúo d€vê rêí acondl(ionádo êm
embêláBêm inteBra, rerirtenre, vêdádà

írdlc.n.nre ê Ilfr
í

l

13

14

LEITE, de co<o, homos€n.r..do Ê pãtteurizêdo, lem
àçú(.r, nat!.r1, .oôcán1r.do, pro.ederlre de frelo5
!â05 e màduros, lsenlo de suj,dàd.t, prraáltê§, larva5,

com .rpc.to, cor, cheiro ê sàbor p.óp. oí À
ênbál.gem dev.rá sÉr edr garrela de vrdro,
Eonçrando ertê.nam€ítê. os dàdu. d. idê.1'llcaçào e

pÍocêdênc,a, ingr€d!€niêr, lnÍo.maç&t
dat. de fãbr'cação, Prdro de vâldaoê, nnnreío dc lote
e quàftidàde do píod!to. ÉnrbàlaBsm conr€.J!
200m'.

55 545 ' MENINÂ 1,40 I 77.7e3,00

L€iIE tM PÓ, ,ôteará1, lradi(ional. Enrbáiasenr can:,
dados de ldentiÍcaç5o do prodúro, rraí.a do
fabÍicrôte, dat. dê labr,cêçáo, prâro de valrdade, 

uNOpero lÍquido, lngr.diêntêr. inÍoímâç0.5 nutríciooàr5 e t _

regri(ro no Ministé.lo da Atíi<qirura 5rFlDIPOA
Embalêgem contendo 2oot.

124_082 I CCGL 
.

5.30 657.634,60

FREOÀO ELETRÔNICO . SRP PÁ.RÂ RECISTRO OE PNEçO N' OO2/202O,5 . 5ÉDUC
Ptâç. d.lod.p.^dancia, Jh, c.ntn - 5éo Ft.ncitco.to cond. /ea, cep:.x.9c0-000

D.párr.ne to de ConnEtos 2 ConeéDlos
Í.l.tone: lf1) 3651.8011 / 3o5,

3 e

h P:/ipmsaoÍranciscoooconce ba.imPrensaoÍicial orgi
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I

\\1

.8,
'tr_wP

MÀraÂRÃO, tlpo' €speg!,ete, à bese de íarinha, (om I

15

16

ovor. Embal.Sêm com dador dê ldenriÍlc.çao do
produro, m..c. do f.brienr., dar. d! fêbri..çlo,
Êràzo dê vã[dãdê, pêso llquido, i.Sredienrês e

lníormâç6s nutriclonãlr, ErrEênclai: Sê8ulr Norra3 UNO

ovor. Embalàtem .om dador de ldentiílcislo do
produro, m!r.: do f.lrricante, deià de fàbrl<àç5o.
Pràro de v.lldàd., Êero llquldo, ioaJ'eíileõteí e

lnÍoÍh.ç6er Àutricioôris Eriaânclà5: s€lulr No.mà.
Té.nk.! Eipç.Lli {e{ritar nE Rlrobçào BOC ne 263,
de 22 d€ r.Erbro de 200! Ernbâlàgê.. <onrêndo

tleo Daraiuso, à bàle de larlnhr. ccm

500

lafá ropa, tlpo .vê mãdá ol] p.dre

Iécnlcat EspÊdair deícrrrâ5 nà Seiojução RDC nc 263, l
de 22 d. ietêmbío dê 2005. EmbãlaBem contêndo l

500

MASSAS
BAHIA 2,62 146527,SO

MASSAS
EIAHIA 2,60 : 138n62:5o

2.50 138.862,50

LAA 0.20 455.48S.OO

uNo. ' 5s,545

55.545

55.545

17

I Exitênci?5r sêaulr NoÍft.r Tócnrras Esp«r.is
descrltar nâ R.5oluc5o RDc õc 253. d.22 d.
iêtêmbro de 2005. Embslà

LEO OE sqlÁ v.t.tal puÍo, reÍln.oo, rico ern

18 I vhãmln: E, lmbàl.Aêm contendo ideôtlficãção do

oo55o, à b!s. dê,f.rlnhr, com ovot ÉmbalâBem com
drdo! C. lí.ntlfloçao do produto, mar.a do
fabricante, det3 d. fâbÍicàção, pÍ_rzo dê vàLéde,
peso líquldo, htred&nres e lnform.çõês ôut.icronais. uNo

p.oduto, marcô do í.brlcaÂtê, pràlo de vàl,dôde ê UNO
Eâp.crdàde, âcordo lom a Eêsoluçâo 2?O/2O05 - |

aNVISÂ. Emb.lãgcm contendo 9OOml
gvg, dê gãllnàà,lipo ertrà, !l3s

lidàde,
| ôúrnaro do lotê ê reglitro no Mlnlstérlo óà

| Átricultur. SlflOIPOÀ..|érh de5ér timpá, sêcâ, não

I v,ol.de ê.lsistente. Embalâg.m conteodo t2

16m Í.chadirr.j ? rem sujidãdcr nâ-cáscà. com
19 Embêla8êm co^t.ndo idenuÍicàção, dara de va

OL 5s-545

UND 55,549

U 1.17.586

NUTRIMÂIS

PALMERA

3,73 i ?O7.182-A5

430 27O.14?,AO

coM ovos i 3,19 . 1i?.fisâs

PÂOT ÍEXTURTZ OA OE sOJA, tlpo càÍôe, rem
cor e!<uÉ, êmbâlâgeí' dê 4OOs coh

I idêntlÍicação do prcduto. marcâ do Íâbacante, darà
I de Í!bÍicôç5o, pr.ro de v!rrdade Ê É,eto liq!ido. o

21

22

prodqro dÊv.rá sêaon àr rKohândáçÕes do
ou Ministério dâ 5âú dê

SAÂOINHÂ em 13É, coÉ óleo comestivel, Embalrtem
com 15& com drdot de ldentlficação do F.oduto,

rcs do fábricêntê, prâzo dê vãlidade, pe3o liquldoe
IrtÍo no Mlnistário da Sàúde e

o_N

MÁRGA.RINÀ, dê plmeirÊ quâlid.dê <orn râ1, seh
tordun tran5. Edb.la8efl coôtendo dêdlr5 iie

I ldentiílcâção do píoduto,.Ílêrc. dc Íabaca^re, pÍàr!
de v.lldadê. p.io llqlldo. O Prod!lo devÉÍá tetu'r
as.e(omêndàsôâs do Ml^Élérlo dà a€,:cultur. c/o. :

DEL INE 1,45 t11"1,O5

M'nlstério d. Sâ0d!
lt1trÀE ircúÀaEs, compo5ra d€ atu,th.s ern srSoa
<enourâ, b.tàtà cort.dât eô cubor, em.onservà,
corldêt àeríheilcaÍn€nie, eslr!ru.e e ránranho
unrÍormet, embál.dc em lelás dê 2O0& deve.do 3e'
.ontderado como petD iqeido o pro.l!to d:Éia,lo.
úôr.,'o pírm, l'írpa e 5à, cam a5p.<to, cor e odor
eaboi própriot e tert!.ê m.crá próprja de.Eda irpo
u€ .rt-eoie4lE. I'vre de ',er':r 'r.nre, ,5e,irar .Je

1
I

I

!

UNO 55 5d5 ooERlÇts 1,40 77 743.09

ú.téílà terr!e., per.etas, d.trito!, artêr:cra oe
dêÍeitor, cá5cEr, reslouos de veteta s.

Vâlor Íolal da Prcoosta qs_z!a1p§ _

PREGÀo ÊLETRôNrco . aRp pÂRÁ RÉGrsrRo oE pREço N. ooz2o20,a - sEouc
Ptaç..1, tn.,eq.nc!ênci., Un, e.oto- sào Fran.lsço ílo Coãde / BA, çep:43.900.0AA

OÇp.n. m.nto d. Co.t.to,. Crn eé nlas
rct.tono: (f1) 3651-801f / 8051 .n§'-
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E. ESTÂDO DA BAHIA
PREFEITUR.A MUNIcIPAL DE SÁo FRÂNcISCO DO CONOE

3.3 - O Municlplo deverá voriflcar o eceilar as fatures êmjtides pêlo Forn6ÇedoÍ, rêcusando-as quancÍo

6,1 - As obrigaÇões decoíÍentes deste processo licitatóno e constanie do Regrstro dB Preços a seram
firmadas entae o MunÍclplo e o Fornecedor sào ês const6ntes deste Ata ô de AutoíizsÇáo de
Fomecim€nto. observando-se es condiçôes êstabelecldas no Editâl. seus ane.xos B ná l€giglação
vigente-

62 - O Munic(pro sollcitaíá, por escrito e dentio do prazo de vigência do Rêgislro de PÍÊços, os
quantitêtlvos dos servlçps de acordo com sLras necessidades e r€spêitâdos os Ítmites márjmos
estabêlocldos no Edit€1.

6 3 - NB hipóte9ê de o prlmoiÍo classificado lêr seu 169 stro Cancelado, náo assinar ou não aceitar o prazo
e condiçóês eslabelecidas no conreto, poderão ser convocados os FornecedoÍos remenescentes, na
ordem do clessiílc€ção, paaa fazê-lo em igual prezo 6 nes rrÉsmâs condições proposlas pero priíle,ro
cJassiÍic€do, inclusiv6 quanro eo preÇo.

3.2 Para sfslto dê íormâçáo d6 cÊClastro de íê6srva no c€so dê lmposllbllldade tl6 ateôdimenlo Pelo
vencêdor 6stsrá lambám snexo a êste AtB ds R€gistío de Prêço3, s A1â da Sêssáo Públicâ dc!
pr.gãó Elêtrônlco gRP 00212020.5 contondo a informeção do8 l-rcilantâê que ac€ilBram.cotÊr 06
b6nE/5oíüç|os corn Éreços iguêls ao dE 9mpr63a venc€dorâ, nê sBquânciÉ dâ clá§sloaeçào do certame,

4.1 - O Fomocêdor dêv6rá Írmar as conlrat6ções decorrêntes do Rêgislro de PÍ6ços no prazo de ê1.é ,O
(dez) dlas coÍddos. â contâÍ dB Çonvocaçáo expedidê pelo MunicÍplg.

4.2- O ptêzo dô valjdâcle do RêglstÍo de Preços e At6 clê Registro seíÉ d6 12 (doze) mêses, s cont8r de
assir|sturEde pregonta Ata.

4. OOS PRÁZOS

5. DO PAGAMENÍO

5.1 . Os p6gâmqnlos dêüdos à COI{TR T DA sarâo êretugdlos através dg'ordem o€ncária o!, cÍÉdlto 9m
êonle @n9nts, no p.azo náo superlor a 30 (trhls) dlss, conlêdos dq data de veílícâçào do
adimplemonto do oblsto llclt€do.

§ío Em. havendo alguÍlo pêndênciB lmpsditivE do pÉgamento, o pÍEzo Ílúlrá B pârír da sUá
rB0u[ê.izâçdlo por parte de CON?RÂTADA,

§2o A stualizeçáo ínonetári6 dos pagamentos devrdos pela AdminisrEçáo, em caso dê morE, ÊÊrá
carcrladâ conâldcrando á data do venclmento da obrigaçáo e do seu eíÉtivo pêgsmenlo., de
ácordo com â vaílaçáo do INPC do IBGE pto rote temporc.

5.2 - Em havendo al§umB pendêflcia impediliva do pêgámento. o prÊzo ítuirá s p6rur d6 sua regúlBrlza!.ão
Por P6na da contratradA.

§.3 - As nolas ísoals/rotursg quâ €presenlarem lncor.€çôê6 serâo dovo,yidas â Contralsda e seu
venclmento ocorrerá no dácimo dla do mês subsequonlê após a d6ta de sua apr6scnlaÇão vállda.

5-4 - O preço a ser pÊgo eerá o vigsntô na dets ds epresentÊÉo dE paoposta iniclsl ôu da nova proposta
Êplesêhladq quando dâ r9pêllçáo do j'Jlg8mento. indêp€nc,êntem6nle do preço êm vigoí nê dâG cÍs
Êolrega.

5.5 - Quândo houveí 6110, dê quÊlquêr naturcza, na emissáo cla Nota Fisca[Felura. o documonto sêr-á
gollcltedo, imedialamenle pâra a substiluiçEo B/ou êmjs!Ag de Nola de CoíreçêO ê esse intBa,/alo de
tempo não seé considerádo pÊrá eíÊito de êtualizEçào do valor conlratado-

5.6 - O Municiplo s6 cornpromete a efetuar, nos prazos jndrcados, os pagamentos devidos eo FoínecsdoÍ.

6- DA coNTRATAçÃo

pREoÀo ELETRôNrco - BRp pÁ.RA REotsTao oE pREço N.002/2020-5 . sEDuc
P..ç. d. thdep.ndanêt., .ln, canrtu- sâo F.cn.Éço do Con.ra/ BA, Cop:43.90O000

DeFân.henlo d. coÔn.to. . coníôn1o.
Telélonc, lf1) 7651-a017 / 6057
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7. DA REscrsÃo coNTR TuÂL

7-1 A lnêxecLrçio, totêl ou p€rÇlâl do contrâto onso,,arâ a sua rssclsáo, @m as con6eqL(ênciaa contlanjais
e a6 prôvlstâs ne Lêl Fac,erel no 8666/93 a poatêriorÊs BltêrQçó€s.

7,2 A r€sctrào podsÉ ser detefmlnÉdÉ por ato unilatêrâj. e escíllo do contÍâtânt€ nos cago6 ênumetác,oE
na Lei Fâderel nD.8.666n3 etualiz8óa.

7.3 Qusndo a reiclsáo oco.rÊr ssm qus hêjê culpa dE contratadâ. sErá ressâícldo dos písiuizos
regularment6 6omprovados que houvêr goÍrldo.

8. DA vtNcuLAÇÃo ao EotrÂL

8.1. tôtêgaa â prosonte Ata, corno se hela estlvêss€m lranscílea, âs cláusulas 6 çondiç6es eslabelecídas
no processo licitêtórlo 16ferido no pÍeâmbLtlo desto jnstrumoílo, no insltum€nto convosatóno e seu6
6nexos ê na propogls do licltame vencedor, spresentada nE reÍerida licltaçâo.

9. oAs DrsPo6tçôES cERAts

9.í, O MunlcÍpio não rcspondérá por quaÍ6quer compromisEos assumldos pelo FomêÇodor 'com tercelros,
Eindâ quê vinculados à execuç5o do pra6êntê Instrumsnto.

ro^oo clr.iceLeraeNTo Do REGIsÍRo oo FoRNEcEooR

í 0,1. O cancêlamanto âará prec€dialo d6 procssso aalmin;süâtivo a ser examlnac,o peÍo ôrgão gorencladôr1
sêndo que Ê decisÊo Ín6l alev€rá sêr fundEmêntada.

10,2 Os preços registrados poderáo ser revislos em dôcoírênca de evêntuai íàduçào dos prâços no
msrc€do ou de fato que elêve os cuslos dos sêrviços ou bBôs roglslÍEdos, cabenoo a Sêcrelaria dâ
Gestáo AdministÍativâ promoyeí as oegoci6ções j!nto aos fornêcedores, obseÍvadâs as d16posiçôCq
contidas ne âllneâ 'd' do lnclso ll, do caDut, do Arl. 65, da Lêi FoderBI n'6.666/1993.

10.3 Quanc,o o píeço registrado se lornêr superior eo pÍeço pralicêdo no molc€clo por motívo
supBavenientâ, a.Secaet6n6 d6 Gesláo Admlnisu6live convoftrrá os fornecedores pará negop{arefi a
rêduÉo dos preço6 aos valorês prâtlcados pelo merc6do.

10-3.1 06 fomec6dor6s que náo aceitarem aeduzlr Sêus ptsçog âo9 valoreg pralicados pêlo
mercado s€réo liberâcloE do compromisso âssum;do, sem âplioaÉo cle penalidâde.

10.3,2 A ord6m d6 clâ991ílcâção dos Íomêceclores que 6cêilsrem rê<hJzlr seus preços aos valoÍes
de .nercado obs€ívrrá a classlÍlc€çeg onglnel.

Í0.4 OuBndo o preço ds m6rcÊc,o se tomeí superior ao6 preÇos regigtrqdos e o fornecedor. mecÍlanl€
r.quorimênlo, devidâmonte compíovedo, nâo cumpdr o compromisgo. s Secretariá de Gestâo
AdrnlnistraüvB poderá:

a) llbêrar o Íomêcêdor do compromisso Bssumido, csso comunlcaçào ocoríâ anles do pÉdído de
íorneclmento, 6 sem aplicâÇâo da penairdadc s€ conÍlrrnáda E veractdade d.rs n'lcrrvús e
ccmprovanlcs apíesenlSdost e

b) convocar os derha,s fornecêcores parE âsscgurêrr9!ral oponuoLdade d€ negociaÇào,
c) Nào havendo 6xilo nas negocl6çóas, por provocação ou tnrdativa prôpíiê. â SecÍêtaria de

Gesr6o Adminrstístiva deveré procedeÍ e revogaçáo Oa Ala dê Registrq de Prê;o, adolando â6
medidas câbívels parô obtenção da conlrataçào mar6 v€nraiosà.

d) A Assessoíia Jlrridica do lúunicipio - AJUR deverá ser provoceda obflgslooêment6, a emlliÍ
parec€r robrê á Íêvisão dê preços de itens regi5líados.

10.5 Q r€gistro do Fomecedor poderá ser canceiado. garânl.ida s ampla dêÍêse ê o conlraditório em
processc admlnlstrEtiyo, no ptazc dÊ 05 (cinco) dias útejs, s contar ds data do recebiínsnto da
nolificaçâo, quando:

a) descumprk as condiçóos dê Alâ de Regislro de Proçosl
b) não acert€r reduzr o seu preÇo regrsLfedo na hipóresê d€sle sc tcrraÍ srpeator àqlteies

pÍaticados no meícedo; ou

PRÉcrÀo ÉLEtnóNrco - sRp pÂRA REcrsTRo ôE pRÉÇo N. ooz2o2o,5 - SEDUc
Praç. d. tdcêp.ndéntt., dn, C.ôúô - Sào Fr.ncts.o do Cond. / BÀ, Cvp:4i.900-00O

Depedrnle ta dc Ca.tr.to. e Codtanto.
reielan.: (71) 1ô51.a017 / E05J
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c) sol..or sanção prêvista nos íncisos lll ou lV. do câput. do An 87. da Lel Fed€ral oo &666/1993,
ou no An. 7", dâ L€l FêderÊl n" 1O.52O|2OO2, d€vendo a Assêssorie JurÍdicâ do Mún,clpio -
ÀJUR, obrloÊtorlem6nto, se mEnlF6alar sobío aa pênâlldÉdEs, etr'êvás da omlssàq de paÍecêr.

d) O câncêlamontô dé r€glst os naa hlpótêsês provlstas nos loclEos E, b 6 q gerá íarmálizBdo poí
clêspeÇho da Sêcretária c,e G6§tão Admlôlrlralivê. Essogurado o cont-édltório 6 a êmplâ c,6fa6€.

í0.6 O canc€lam6nlo do rogigtro ds píeços podêÍá ocorr€r por fato supefvenient€, decorÍonte dê caso
íonúltqou íorÇâ meior, qLra píejudique o cumprlmento ds ala, clevlõarDentê 4omprovados ejusliÍédq!:

B) por razão de lnl6resse público; ou
b) s pedldo oo fomecêdor.

10.7- Â comunicsgEo do cEncelamento do regisiro do Fornqceclcr sêrá ,Êltâ por escíilo. iunlando-se o,
comprovEnte de receblmento no8 êutos qu€ deram oílgem so regislro.

10.Ê. No c€so d6 O.Fomocedor êncontrar-sê êm lLlgsr igno.êdo, lncerto ou iâac6s9lvel, a C!munlC€çãO Será
Íelta por publlcaÇáo no Dlário OÍctel do l,runiclpio, consid€rBncÍo-sé cáncêlado o preço reglêtrado a
pênir da dalê dE publicâção.

í0.9 O Forrl6codor podêrd pêdir o c€ncelamento do prêço Égl3trqdo, nedlanle solÍclteçâo por escriio;
desde qus conprovê €ste. defl/líüva ou tomporadsmonte Imposslbititado de cumprlr as êxlgénalâ§ do
lnstrumenlo convocrtôílo quo deu orlgem ao Reglsúo de Proçog.

10.10 A Bolicitgção do Fomecedor pára cancelemenro do RÉgistro do Pr6ços Íáo o dEsotlÍigs do
FomGclmgnto dos produtos até a declsão finaÍ do órgão gerBnciador, s QUal clêverá s€. prolEtrrda r]o
prazo máxlmo dê 30 (úintâ) dlas. íacull6da êo Municipio à apticaçâo das psnelidêdes pr€vistss no
instrumento conyocalóÍlo e na prêsenle Arâ.

10.11 Enquanto perdurar o cancelamênto pode.âo ser realizadas novas Iicilâçóês pâra 6 cêniÍeraçáo dos
serviços, conslant6E do Registro d€ Preços,

1í. DAS PENAUDADE6

Sem prejulzo ds cêrêcterizaçâo do€ il;cilos administrawos previslos nE Lei Íle 8.666193, coÍr Éts
oominâç6e6 ineren16§, a inex€'cuçào coôtratuâI, inclusive por at16so jôjustiicado na execuçáo do Contrato.
sujeilsrá a oontrateds à multa de mora, qlrê será graduadE dê âcordo com E gravidêcte da lríraç6o,
olledecldos os s6guintes limitês máxJanos:

'loyo (dez poÍ cênio) sobrê o. valor deste conttalo. em c€so de descumprimerto totál da
obrtgâÉo, ou áloda na hlpótesê dê n6gêr-se a contÍ.tada a efêtuÊr o reforço da
c€ução, se houver. dênlro do 10 (d62) dies conl!dos da c,sta d6 sua oonvocaçãoi
0,3% (três décirnos por cento) eo dia, até o rrlgéstmo dla de auaso, sobre o valor da
pâíe do íornecimento ou seaviço nào rBallzaóo;
0,7% (selê décimoâ por canto) sobre o valoÍ da paíê do íornecim6nlo ou gerviço nào
aêalizado, por cadâ diÊ subsêquen(e êo tígêsimo.

I

t -

§1o A multe a que se refere €ste ilem não impcde que â Administraçáo resClnda unltÉlêralnten(e o
conlrsto e âpliquc as demais BanÇÕes prev:slas na ler

§3' As mullâ§ previst6s nêsiô Íêrn não lêrn caíale. componsalóíic a o seu pa§amento nào exim,.á o
Contrâtâdo da rê3ponsabilldêde por perdas e dancs decorrentes das inÍrações cometrdas.

§2' A nrulta, epllcâdB apôs r6gulêr paoc6sso adminis(raliyo será des@ntada da gaaantiÉ do
clntrÊtB(,o Íeltcso, sêndo cedo que, se o scrJ valor exceder ac da ga?nL)e prÉstsda - quando
6xrgida, além da perda destâ, a contratada responderá pê16 suÉ diíêrenç8, qus será
descontádà dos pagamentos eventualmenle devrdos peia edminrstraçáo o!r, sinda, s6 íor o
caso, cobradâ j.rdicialmente. Cago não tenha sido exigide garantia. à AominrstrâÇão s6 re6erva
o direito da descontâf direlarnenle Co pagâmÉnro devido â contratada o valor do quatquer
rrulta porr'entura imposla

FREoÀo ELEÍFÔNIco.sRP PARA REGISTRo oE PREÇo N. oo22o2o,5 . sEoUc
P..ç. d. ln.kp.ndÔôçit, th, Centro - Sâo ftancisco do Cohde / BA. C.p: 13.90o-O0o

oêpr.t.mcnle dê co tÍ.tot a confé^io'
r.].tonê: (71) 3661-A01, / a051

f

http //pmsaoÍranciscodocondebe imprênsaoticial.org/
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Píeleitura Municipa! de Sác Francisco do C,onde _ BA

Diário Oficial do
EXE CUTIVO

ülü.

.E ESTADO OA BAHIA
PREFEITUR.A MUNIcIPAL oE sÀo FR.ÀNCISCO DO cONDE

12. OO FORO

12.Í. Flc€ elêltoo íoÍo ds comarca de Sào FrBncGco do Conds, municlplo dá Bahla. pêra drrlmlr êventuâis
conflitos origlnEdos pêla presente At-E s pelo tuturo coôtíÉlo, com r€núnci€ a gualquer outao por maÍs
privl169i6do quê poss€ ser.

E, por Ést6íêm Êesim Juatos e contratEdos. firmam e Presente ATA em 05 (chco) vlsg dê tguet teor B loínia
na pÍ9s6oçã dBs testemunhas qL,e subscrovem depois de lido e achado conÍoímê-

São Francisco do Condê, 'í1 d€ D€zambro oe.2O2O

MUNIcIPIo DE sÃo FRÂNGIsco Do coúDÊ
SEcRETARLA MUNtcIPAL DA EDUcaÇÁo

R.AHIJOI9 OA SILYA OE OLIVEIRA
CONTRATANTE

PE

CPF nÊ

RCIAL EIRELI - MÊ
R'CK MAC O FILGUEIRAS

D ENÍORÁ DA MELHOR PROPOSTA

-o
2
c ,128,tr."é

3 ?/- ./o3. éoí-e é PF'

PREOÀO ELÊÍRÔNICO . SRP PARÀ REGTSIRO OÉ pREÇO rlr. oo2no20.5, SEOUC
Pt.çs oê tddepen.tanci., a/h, Ccôt.o - Sao Ftãncisco do Conde / BA, Cept 47,|Aa-oAo

O.oêncrnonto de Ca trato. e Conrá tos
fei.lane (71) 3651.801? / 3053

3

Íicial.orgrhttp://pmsaoíranciscooocondeba imprensa0
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A
PREFEITURA MUNICIPAT DE 5ÃO FRANCISCO DO CONDE

RFF: PREGÃO ETTTRÔNICO SPR N9 OO2l2020.5
PROCESSO ÂDM: Ns 573312020
OUJI TO: CONTRAIAÇÃO DI TMPRI'S^ P^RA TVINIUAI AQUISIÇÃO DL GtNIROs ÂLIMINTÍCIOS PARA COMPOSIÇJO DO KIT DE ALIMTNTAÇÀO FSCOIAR DiSIINADO

AO5 
^tUNOs 

DA Rl'Dt MUN|( rp^t DÍ r N\|NO DO MUNTCíP|O Dr SÃO FRANCTSCO DO CONI)I . BAHIA, CONf ORMI FSPFCTFTCAçÕES TÉCN|CÂS, PARA AITNDER AS

Nr (.r \srn^nts Í)^ stcRr l^RrA i\,4uNr(.rl'Ar DÁ I DUcAÇÀo, tM DtcoRRÊNcl^ DA slJsPtNs^o oAs AUr As DA RrDE, c.oMo MFDTDA PRtVtNTTVA Dt Dts5tMrNAÇÃo
r)o Novo conoN^víRU5 (cov rD,19 ).

oR(, st cRtl^RtA MUNTctPAI trt I t)1,( A(Ão.
t)^ r 

^ 
20 Dt Novt N4BR() t)l 2020 

^\ 
I 1 .o0H5

LOTE 01 - pROPOSTA DE PREçO

tfÍM r)FSCRTÇÂO / ESPECTFTCJ\çÃO U.M QUANT VALOR UNIT MARCA

\.\,
SUPER .'1

NUTRE
viFd. ríÊ Àri4nrrÉ có Árk.do

i
^Çtl(-^R 

r.rrs1al, rle origcrrr ví.8elal, constiluído funda mentalme nte de sacarose de cana-de

açucar (or brarrra I rnb.rl,rgcrn (.n] sacos de polretileno, contendo dados de identificação

tio produlo. rrri-,rca do íirbír(.rnte, datà íjÉ, íabricação, peso líquido e prazo de validade, de

acordo corn . 
^NVl5^ 

[nrtral:rgcm contendo 1kg. Seguir Normas Técnicas Ispeciais
dest.rrt;rs rra Resoluçãct Íll)( n" 2 11/ 2AO5.

AItR()/ l,^llROll lZAt)O, lrJro '1 lrnl)alap,om contendo identificação do prodrrlo, marca do
ÍabÍ lcarÍrt(,, pr"rzo r.lc virlr< j;rdt , peso líquido e inÍormações nutricionais- tmbalagem
(ôrrtendo 1k11. O produio dever;i sr:gurr Normas Técnicãs Especiais descntas na Resolução

RD( ne 26I, dc ?2 de !ct('rnbro dc 2005/ANV|5A.

AVLIA tM ttO(.OS llNOS, ,rvcia em fiocos.Embalagem dupla contendo dados de
idt,ntiíicaç:.ro do produto, rnarr a ckr íabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso

liquirjo t, rnlrlrrnaçr.res nutri(ionais. O pÍoduto deverá seguir as recomendações do
MinistÉrro d,) /,Í,r)( uliur;r (.//()u Mir,istéíio da 5aúde. Embalagem !oÍrtendo no mínirno 1659

UNd 49049

UND 111090

UND 62041,

RS 3,oo

R5 4.4s

R5 1.50

/\GROVAtÉ

URI]ANO

DULAR

2

1

le. no rn;ixulc;- 200& _ -

W.gaz.tae/oooro+ 1 t\
[\\SUPERNUIRE COII{ERCIAL LTDA.IúE

Rú üeÍlo Augll.ro fohelr. de F;eitas
' n' ?{, CaÍúto

CEP:13'100'000

VALOR TOTAT

Rs 14 7,14 7,00

R5494.350,50

R593.061,50

(



UND

UND

UNDj

UND.

UND.

PALMERON

BEtA BONO

MARAÍÁ

MENINA

W,82.763/0001-M
SUPERNIIIRE COI4ERCIAL tTDA.tt]lE

Rua MaÍio Algu5tq Tei+iía ile Frcitas
n' 2-4, Cenlro

CEP:43S00-000

9

EXTRATO DE TOMATE, preparado 'com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e

sementes- O produlo deverá estar isentô de fermentações, não indicar processamento

defeituoso e contaminaçôes. A embala8em deverá ser longa vida, contendo dados de

identificação do produto e procedência, inÍormações nutricionais, inBredientes, marca do

íabricante, data dr, Íabricação, peso lÍquido, número do lote e prazo de validade, de

acordo corn a ANVI'JA ou as especrIicaçôes técnicas da leSislação vigente. f mbalagem

cont errdo no mínirno 2 llp, e, no rnáximo 32Og-

ianlr.rrrn o-r rvrÃr,l»rit« Â, r,rrritla, .t,Ipnm-eira qualidao", se.r, tin-a, trarrca. Lrurc, ae

sujidades, p;lrasitas, (oípos ('stÍanhos. tmpacotados em embalagem lacrada de L Kg- o
produto dcverá conlcÍ d.r(jos do identiÍicação, procedência, informação nutricional, data

de fabricação, prazo tt' valrdade e peso líquido. Exigências: Seguir Normas Técnicas

Ispeci.)rs desrrilas na ttcsoluç;áo ltD(- nc 263, de 22 de setembro de 20O5. Embalagem

c.a-ql!l!4o 1_!S--

FIIJ^O, carioca, tit)o 1, RÍ;ros rTrlcrros e íntegros. Embalagerm contendo identiÍicação do
prodr/ro, marca do íabrrr;rrle, prazo de validade, peso líquido e iníormações nutricionais.
O produto devcrá ,,r,11uir ar r t.t o rre ndaçí)es do Ministd'íi() di) Agricultura e/ou MinistóÍio
da 5aúde'. [imbalagcrrt (()ntí,rrdo 1kÍ]

Í l.O(.ÃO I)E M,lll(), í;rrrirlr,r rir. rrllro llor-;lda, com dados de identificação do produto,
rrrar( a do Íabrrcanlr., (lal.r (l(, íilbrr.irç:)o, prazo de validade, número tjo lotc, peso líquido c

rrrloÍmaç(l{,s nuln( ioriarl O IJro(.lu1o dev(. seÍ acondicionado ern embalagem íntegra,
ípsistcnte, v(,dad;) h('ÍÍnotr( arn('Írt(. e lrmpa. Embalagem conLendo 5009.

ll nt, de toccl, hornoigÉ.ncrrarlo t' pasteurizado, sem açúcar, natuÍal, coírcentrzrdo,
proretlcntC rit' Írtrlr,s y,rr,s l, rrr.rrirrror, rsoí)lo de sujidades, parasilas, larvas, com aspecto,

cOr, cht-,iro c si:bor prriprros A crntralagem deverá ser em garrafa de vidro, constando
€xlÊínamen1e, os tlarlo: tJc itlt'ntrírr:rção e procedência, inB;edientes, lníormaçoes
nutÍrcronâis, datJ d(' íâLlr( arção, pr,ttr) de validade, número do lote e quantidade do

Íoduto. I mbal

10

11

i2

13

p rn c orrt cnrlo ?Oornl

55545

55545

111-O90

111.O90

55.545

Rs 2.00

Rs 4,O5

Rs s,20

Rs 1,50

R§ 1,40

Rs111.O9O,OO

Rs224.9s 7,2 s

R5577_668,0O

Rs 166.63s,00

Rs77.763.O0

RIAt

(

I
I



BISCOITO SAI.GADO, tipo Cream CrackeÍ, constituído por farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico e demais ingÍedientés, teor de sódio de, no máximo,210 mg por
porção. ErnbalaBern dupla contL'ndo dados de identificação do produto, marca do

Íabricante, data de íabricação, pft)zo dt' validade, peso líquido e informações nutricionais,
de acordo corn a ANVISA, RDC N'263/20O5. Embalagem contendo 4008

CAFÉ EM PO, torrado e moÍrlo, pro(cdont('de gÍãos sãos, limpos e isentos cle impurezas,

acondirionado ern pacole aluminizadr.l, alto vácuo, íntegro, Íesistente, vedâdo

hermeticam r-'nt0 c lirnpo. 
^ 

cínbirlagern deverá conter externamente os dados de
tdentiíiraç,io c proccdêrrcra, r irnero do lotc, data de fabricação, quantidàde do produto.
teÍ sclo dc pur('za ABI( e scguir Nornti,s I érnicas Especiais descritas na Resolução RDC nP

?-l'1, rlt, )') (lc s(,1(,ínt)ro de 2005,/l\NVl5A I rnLralagem contendo 2509.

CANIIC^. rlc rrrrlho l)r.)n(o, liÍ)o l, d<'spelirulada, preparada com materias-primas sãs,

Irrnpas, Úr,rrl,rs tl<: nraléri:ts leríos:rs, p;,r:tsitos, Íungos e detritos de animais ou ve8etais- O

produto dcvo s€rr aconrlicionarlo ern ernbalagem ínlegra, resistenle, vedada

h('rmctl( ilÍnInl{, c liÍ)pa. A cmLlala6lern deve rá constar ext€ínaínente, os dados de

identiÍrraç;ir-r e procedênoa, rníornraçi)es nutricionais, peso líqurdo,prazo de validadc e

numero dc lotc t mbal

4 Rs344.379,00 MARILAN

Rs186.386,20 BRUMADO

R572 208,50 RIO IMPERIAI

R5s8.322,2s DULAR

R5803.913.11 BERÍIM

5

6

m (ôrt t crr rlt: i0Og

7

CANllQl'llNllA (Xt Rl M), da rrrlho tÍrlrr,rd(), i:marela, de primeira qualidade, limpo, isento
dc sulirl;rrlcs, p.lÍasilils e laívas. 

^ 
(,ÍIrb;rl.r[,]cm deverá ser em sa(o plástico trarrsparente,

ÍesisteÍrt(., vetJatl<l trormt,tr(aÍnr,írt(,, .rtóxico, com dados de identiÍicação do produto,
rr;:rca rlr: labriranle, data ck'ía[rrrração, prazo de validade, número do lote, peso líquido e

irrÍorm,,çires r)u tí i( i()nais. t nrba laÍ,.e,rr ( ontcndo 5OOE.

CARNT 5lCA - ( llAR(ltr[, ponta dr, .rliultra, dc primeira qualidade, embalada a vácuo, com
aspeato, <or, rlrerro e sabor proprro, r[rb.]lagem a vácuo, em sàro plástico transpârenle e

rcsisr(.ntc, atoxi( o, cc)rrrtarndo data de {,rnbalagem, validade e inÍormação nutricional, com

selo S.i I Devcrá apresenlar asperlo proprio da espécie, não amolecida, nem pegaiosa,

cor: próprra da r:specie, scm rÍranch;ls osverdeadas ou pardacentas, oCor: próprio, tipo de
(o11r?. (aía(reÍíslrro d.r peçd. 5crão .)dotados os cíitéÍi05 e padrôes estabelecidos n.l

Resolução RtX. n".12, OZl01/O1 , ANV|SA,/MS. Embalagem contendo 5008.

001-64
L LTDA-IIIE

Rua Mario AugustoTeixeiÍ. de Freitas
n' 2-A, CeÍrtro

cEp:,r3.90&000

t zu

111090 RS 3,10UND

UND

UNI)

UNI)

UND

49049

55545

55545

49049

SU

12.

R5 3,80

RS i,3o

Rs 1,05

Rs 16,19

82.763t
C

___ sÀo Ffltxcl$, Do c oí,toÍ.Br

(

J



l4

15

1(,

7L

1u

19

20

LEITE EM , inte8ral, tradicional. Embalagem com dados de identlficação do produto,

marca do fabricante, data de Íabricação, prazo de validade, peso líquido, ingredientes,

iníormações nutricionars e rep,islro no Ministério da A.gricultura SIF/DIPOA. Embalagem

c{)ntendo 2009
MACARRAo, tipo espaÍjrielc,;) base de íáÍinha, com ovos. Embalagem com dados de

idenliíicação do produlo, rnarra rJo íabricante, data de fâbricação, prazo de validade, peso

líquido, ingrcdientes t' irrlorrnações nutri(:ionais. fxigências: SeBuir Normas Técnicas

Ispeciais descÍrlas na li(,.,olução RDC ns 263, de 22 de setembro de 2005. Embalagem
(ontendo 5

124-Oaz Rs s,30

R5 ),62

Rs 2,s0

MÂSSAS

BAII IA

CCGL

MACARRAO, tipo par,-ríu.,o, à base de ÍaÍinha, com ovos. Embalagem com dados de
idr:ntiírcação do prorluto, rr;rrr a do fabricante, data de Íabricação, prazo de validade, peso

líquido, rngredientes I rrrlorrrrações nutriíionais- LxiBôncias: Seguir Normas Iecnicas

tspeciais descÍit;rs n.r íl(.,o11,çio RD(- nq 26:1, dc 22 de setembro de 2005- LÍnbalagem

ooR_ 
_

r rtlt_c1Q9 50!)g,.

MA5SA5

{}AHIA

l',,4^(.ARRA0, p;lra soprr. tr;)o ilve maria ou padÍe nosso, à base de Íarinha, com ovos.

i rrbalag<'m corn dado,, (,lr. rdontiÍicação do produto, rnarca do fabricante, data de

fabricação, prazo rJe v,rlrri;rtlt,, peso lí(il.rido, ingredientes e inÍornrações nutricionais.
I xrg€:nci:rs: Scguir Norrn;r., l(1( Írcas Especiars descritas na Resolução RDC nq 263, de 22 de

5írtembÍo de 20O5 t mb;rl.r 1,r',n r:ontendt.r 5-009
()tFO Dt 5OlÂ vcgct,rl 1ruro, reÍinarlo, rico €m vitamina F, embalagenr conlendo
r dc r'rl iíic.rção (jo pÍodrlo, rrr,rrra do ÍatJri(aÍ)te. prazo dc validade e cap;rcida<Jo, acordo
(Í)rn a Rosolrrção 2./O/)Olt', ÂNVISA Irntralagem contendo g00ml-

OV(), de gâlir)hir, trpo Ixlr.r, (,.)ssc A, bÍJnco, frescos, sem rachaduras e sêrn sujidades na
(asca, com crnbalagr:n, (oÍrlendo id(,nl ificaçalo, data de validade, nrimero do lote e

rcgrstÍo rlo Mrnisteíro ( j.r 
^Bíi( 

ullrlra 5lí /DIPOA, além de ser limpa, scca, não violada e

resrstentc. [-rnbalagern rrrDttrrdo 12 unic]ades por bandeja.

f pnltr-úia-

R5 2,50 VII-NíA

L lZlA

COM OVOS

NUTRI MAIS

R5 8,20

llXl(IRIZ^t)A l)t 5()J^, tipo rarÍre, sem umidade. cor escura, embalagem de

R5 3,19

R5 3,13
40Og c<.rm rdentrÍicaçii,, rlo produto, marca do ÍabÍicante, data de Íabricação, prazo de

I

valitl;dc c pt-:ri liqu,tir, (l pro(Juto dr.vt'r;i seguir as rei o;rrt'ndaçõcs do N,4inrstério da

SUPERNUTRE COI,IERCIAL LIDA.ME

Ruâ Mario Augu5tof€ixbiil de FÍ9itas
n' 2-^' CcntÍó

CEF:43-900-000
,à

UND. Rs6s7.634,60

Rs145.s27.90UND.

UND.

UND.

UND

DI

U ND.

55-545

55-545

,55.545

55,54 5

55.545

55.545

Rs 138.862, s0

R5138.862,s0

Rs455.469,O0

Rs17 7.188,s5

Rs207.182,8s

[lgg.r] t_q t a_.lq ! 14,',tLl Í.ío da ÍJ il úde



2l
SARDINHA em lala, corn óleo comestível. [mbalagem com 1259, com dados de
identiÍicação do pÍoduto, marra rlo Íabricanle, prazo de validade, peso líquidoe Íegistro no
Ministério da Saúde e/ou Agr ic u ltuí a

MARGARINA, de primeira qualidarle com sal, sem gordura trans. Embalagem contendo
dados de identificação do produlo, marca do fabricante, prazo de ralidade e peso líquido.
O produto deverá seguir as rt'cornenrlações do Àrlinistério da Agricultura e/ou Mlnisterio

9" 5a úde. Lm

Sil tl A Dt lE(iUMt 5, cornposta rjo t'rvilhas em grãos, cenoura, batata cortadas enr cubos,
cm conserva, cozrdírs hermetr( arnontc, estrutura e tamanho uniformes, embalado ern
latas dc 2OOB, dev<:ndo ser r r.rnsrrlr:r;rdo como peso líquido o produto drenado, rnatória
ptrm;r limglzr e sã, com :lspcclo, r or c odor, sabor próprios e textura macia própria de cada

tipo de inllredientc, livre rlr' Ír'rtrliz;rnlc, rsontas de môtéria terrosa, paíasilas, detritos,
au:ôn<:ia dr: deícitos, cas<as, rt,.,irJrros rle vegctais.

Rs 2,30

Rs 1,45

R5 1 ,4O

2?

)3

nr cont('r )do 2:;08-

DETINE

Rs77_763,00 ODERICH

R55.697.941,06

55.545

V/\IOII IOTAL:CINCO MII IIOFS, SI I5CÍ NIOS I NOVENTA E SETE MIT, NOVICENTOS E QUARFNTA E UM RIAIS i STIS CTruTNVOS

'1'-

vALlt)ADt t)A t,uoÍ,osTA. t.,0 { sr:sscnr;r) I)lA5 (_oNIoRMt o EDITAL

coNr)r(.Õi5 r)r PAGAMtNIo coNrottMt Í t)rrAt
PRATO Di I NiUI(rA DOOtlll IO:(ONlr)llMt I I)ll^l

v^l [)^t)r I)t. ( At)A l,RoDt] Io t)t A( otrt)o A rNDtc^Çno Do FABRIc^NTE

com pe te nt (,

Wsaz.to3/ooo1-64 I

SUPERNUTRE COMERCIAL LTDÀ-ltrE

Rua marb Àugttsto Íeüeirr de Fíeitas
n' 2-4. CBntÍo

CÉP; 43-900-000 9

UND. Rs270.447,80 PALMERA117-586

49-O49 R571.121,05UND

UND

5AO Í RANCISCO DE CONDE,2O DE NOVEMBRO DI 2O2O
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ASSESSORIA JURíDICA

PARECER Not 11712021

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRÁTIYO No: 177 I 12021

ASSUNTO: REEQUILíBRIO FINANCEIRO AO CONTRATO N', 02512021

t- DO RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Educaçáo, acer€ da possibilidade

de concessão do reequilíbrio financeiro ao contrato n". 02512021, pleiteado pela empÍesa

SUPERNUTRE COMERCIAL ME,

Cumpre destacar que foram acostados aos autos a cópia da solicitação do reequilíbrio financeiro

realizada pela empresa, cópia do contrato n'. 02512021, bem como a tabela com os preços dos

insumos objeto do pleito de reequillbrio financeiro.

É o relatório

Passo a opinar

II - DA FUNDAMENTA

A veracidade e conteúdo dos documentos e informaçóes acostados aos autos são da inteira

responsabilidade dos servidores municipais que as juntaram, especialmente o disposto nas tabelas de

preços e Ofício GAB/SEDUC no 02t21 , cabendo a este Órgáo, unicamente, prestar consultoria sob o

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos

praticados no âmbito da Secretaria Municipal de EducaÇão*
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Do Reequilíbrio Financeiro

lnicialmente, cumpre destacar, que conforme a Lei n'. 8666/93, no edital de licitação deve constar

a previsão do reajuste.

É o que se vê do art.40, Xl, da Lei n'. 8.666/93, 'litteris'

Atl. 40. O edital conterá no preàmbulo o número de ordem em séie anual, o
nome da repadição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a mençáo de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como
para inicio da abeftura dos envelopes, e indicará, obigatoiamente, o seguinte:
Xl - critério de reajuste, que deverá retratar a vaiação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de lndices especÍícos ou setoiais, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta
se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela
Lei no 8.883, de 1994)

Além disso, a referida Lei estabelece que no contrato administrativo deve conter

necessariamente a cláusula que determina a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços.

Vejamos:

ÁrÍ. 55. São cláusulas necessánas em todo contrato as que estabeleçam:
lll - o preço e as condições de pagamento, os critéios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os cnlédos de atualização
monetáia entre a data do adimplemento das obigações e a do efetivo
pagamento;

Sobre o tema assim já se manifestou o Tribunal de Contas da União, in verbis:

Faça constaL na formalização de contrato, cláusula estabelecêndo os citéios
de reajuste e data-base do preço do objeto contratado, em obseNância ao ad.
55, inciso lll, da Lei 8.666/1993. Acórdáo 1400f2.004 Plenáio -6
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Faça constar dos edrlals de licitações e respectivos contratos, especialme
nos casos de servlços continuados, cláusulas que estabeleçam os cnlérios,
database e peiodicidade do reajustamento de preços, indicando
expressamente no referido instrumento o lndice de reajuste contratual a set
adotado, /los Íermos dos rncrsos Xl do aft. 40 e lll do ai. 55 da Lei n.o
8.666/1 993. Acórdão 3040/2008 Primeira Câmara

O reajuste e reequilíbrio Íinanceiro, com suas peculiaridades jurídicas, tratam da alteraçáo dos

preços e dos efeitos das variaçóes inflacionárias. O STJ no julgamento do AgRG no REsp no.

845.056/RJ, 1a T, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/'10/2009, decidiu:

6.1.2. O reajuste de um contrato, como é sabido, e a fórmula estipulada que
tem por objetivo afasúar os efeitos do regime inflacionário, mantendo
o valú da moeda, sem o que haveria desequilíbrio econômico, com
prejulzo pata uma das pades.
6.1.3 Ainda que tenha por objetivo manter o valor da moeda, os critérios
de coneção desÍa, o lapso temporal em que e devido o reaiustamento
e o índice a ser aplicado devem ser esüpulados de forma expr*sa
no contato, po,s Ía,s parâmetros virão a detorminar se é devida a
majoraçáo, ou se o preço estipulado não está sujeito a qualquer alteração,
sendo cefto que, nesta última hipótese, por ausência de previsão
contratual de cláusula que estipule o reajuste, tem-se que o preço fixado
já inclui eventuais aumentos de insumos necsssánbs à prestação
conv e nc io n ad a. (Grlfos nossos,)

Sobre reajuste ensina o mestre Marçal Justen Filho que

'Essa prática é identiÍicada como'reajuste" de preços. Trata-se da alteração
dos preços para compensar (exclusivamenÍe) os efeÍos das vaiações
inflacionáias. (Justen Filho, Marçal. Comentáios à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 16" edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tibunais, 201 4. p. 1033.)

Além disso, cumpre mencionar o entendimento do mestre Renato Geraldo Mendes. Vejamos

q
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"Recomposição é a uma exprcssáo genérica que designa todo e qualqu
reequilíbrio da equação econômico-financeira, por força de revisão
reajuste ou repactuação. (...) Portanto, recomposição é gênero do qual
sáo espécies a revisão, o reajuste e a recomposição. Revisão é, por sua
vez, a recomposição do "R" em razão de desequilíbio extraordináio e
extracontratual. (...) O reajuste e a repactuação, basicamente, sáo formas de
revisáo do'R" em razáo de desequillbio ordináio e contratual, ocasionado
pelo processo inflacionário. O reajuste e a repactuação recompõe a perda
inflacionáia relativamente ao mateial e à mão de obra que integram o'E'. (.. .)
O que diferencia o reajuste da repactuação é simplesmente o fato de que no
reajuste, a recomposiçáo do 'R" é feita por meio de um índice geral ou
especítico. Na repactuação, a recomposiçáo é realizada com base na vaiação
de custos de insumos preyisÍos em planilha de composição de preços.".
(MENDES, Renato Geraldo. O Processo de Contrataçâo Ptiblica - Fases,
Etapas e Atos. Cuitiba: Zênite, 2012.).

Partindo dessa premissa náo podemos deixar de reconhecer que a alteração significativa de

preços constantes no objeto licitado, resulta em efeitos jurídicos cap.zes de ensejar um pedido de

reequilÍbrio financeiro, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilÍcito

da municipalidade.

Nesse sentido, a empresa Requerente trouxe aos autos demonstrativo de preços e suas

variações, de modo a comprovar a majoração na tabela dos insumos licitados no Pregão Eletrônico

para registro de Preços no 00212020, de modo a habilitar o pleito de reequilíbrio financeiro no valor

indicado.

Vale ressaltar que o art. 65, ll, d, da Lei 8666/93, pÍevê o reequilíbrio Íinanceiro dos contratos em

casos análogos ao aqui abordado.

Porfim, esta Assessoria Jurídica veriÍicou que as tabelas de preços e suas alterações Íormuladas

pela empresa Requerente foram submetidas à SEDUC, Secretaria esta com área técnica competente

para realizar e atestar as majorações dos preços dos insumos alegados, de modo a possibilitar uma

melhor análise do pleito de reequilíbrio financeiro do contrato em guestão. ,$\
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Após análise da documentação e planilhas de custo constantes nos autos, Secretaria de

Educaçáo, esta, através de sua Secretária, ratificou o deferimento do reeouilÍbrio financeiro requerido

pela empresa Requerente, nos termos do Ofício GAB/SEDUC 0212021 em anexo.

ilr - DA CONCLUSÃO

Ante as razÕes aqui expostas, opino pelo DEFERIMENTO da concessáo do reequilÍbrio

Íinanceiro pretendido, com base na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, na jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal.

Salvo melhor juízo, é o parecer

São Francisco do Conde, 14 de Maio de 2021

Fernanda Ba Vinhático
Assesso Jurídica
OAB/BA no 26.522

Vitor S. Vazquez
Subassessor Jurídico
OAB/BA no 15. 296

s
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MACARRÀO, ripo cspssucrc. à bÂ§€ de fânnhr. com

olos l-lmbolâgem com dados d€ idcntificâCo do
produk. mucâ do fobricânLc, dâlâ de fabricaçâo, pÍdlo
dc val'd!dc. p€so liqurdo. 

'ngÍcdrenEs 
e rnformâçõcs

nutnclonâ's Ex'8êncrãs Sê8utr Nomd ldnrc&s
Fipoc'ârs dcscnlas nr Re$luçjo RDC tr'2ó1. de 22,1e

s.lemhro d. 2005 EÍnbâlÊgcm contendo 50Og

MASSAS
BAIIIA

7 918 IJNI) ).62 20 797.56 7 glE trNt) 2,62

.l lll.l0

7eIt lrNt) 0.(x)

ló

MACARRÀO, tipo pssllso, à bÀsê de tâflnha @m
ovos tnhalÀ8em @m dâdos d. idcntifi.r{io do
produlo, mdc, do fsbnqnL. d.il! dê fâbncl{ào. prvo
dc val'drde, peso llqu'do. rn8Ícd'enles ê hÍomÀçi.s
n ncbnÂrs ExrSêftiÂs S<ru'Í NormÀs Té.n'cas
tlsFxrars descnta nÁ R6olusno RDC n'2ó1. dc ll de

icrcmbro d. 2005 tjmbâlâgcm cont€ndo 5009

MASSAS
BA TA

919 IJNI) l.§0 2 t22.50 929 I JNI) l.í0 919 t iNI)

t1

MAC^Rtú(). paÍa sopa,lrpo av€ mâna ou pâdrc

.osso. à bÀsc d€ fâflnh4 com ovos EmbâlâscÍn @m
dsdos dc rdorrficâ{áô do prduio. marcá do íabncrnr.
dat, dc lsbncaçilo, prá7o de val'dâdc. IEso liitu'do.
rngredrcnr€s c'nfoÍma{Ô§ nurÍrcrcnars Flx,gêncras

ScSur Nomas l c.n'cer lis[tci&s descnta nll

Rc\oluçào RI)C n" 261, dc 22 de setembro dc 2005

llmbâlagcm conlendo 5ooB

v[_M^ 7 9tE (iNl) 1.50 l9 &5.m 7 9tt T'N I) l_t0 I lNt)

It

Ól-lr) I)1. s(»A veScral puro, rcfinâdo. nco em
vrl,m'nÀ li. embâlâgcm conrcndo rd€ntrfica{no do

proJub múa do fâbrrcanrc. puo de vãlrdd. c
câpucrdâdc. âco.do com a RcsoluçÀo 27012005

^NVIS^ 
llmbâlâg€m con(cndo 900m1

I.IZA 7 918 t rNt) 8.10 ót 091.60 7 9lt IJNI) 9.tt 74lt0.t0 t.li 9 l]1t.70

t9

()V(). dc 8âhnhâ, lrpo exrm, clâsse A, bMco, f&scos
sm ri.hadurE c §cm surrdd€s m cÀ§tl. com

cmhalagcm con!€ndo rdcntrfica{io. dârâ dê vshdzlc.
nüm€ro do lor€ c reSrslro no MinisÉrio da A8ncult!ra
Slf/l)lP()4, além dc ser hmp!, sc{a, nâo viohda c

Ícsrícnrc FmhalaBcm.onrcndo l2 un'dâdes por

coMov()s t.l9 l)7. l.l9 D/

20

PR( IllilNA IliX IURIZADÀ Dtj SrOlA. ntb c&nc.
sm um'dadc. @Í 6curs. cmbslat.m d€ 4(ru8 c.m
idcnlrlicàsto do pÍodub. mecÀ do fúnonle, dálâ de

fábilcáçào. p@o d€ vahdadc e fEso liqurdo O produlo
dcv.ní scgu'r ás rÉ€omcndâçô€s do Minrst flo d.0

A8r'cullula .rou Ministério dÂ Sâúde.

NUTRI. 7 009 IINI) t.7l 26 t4t.57 7 tv)9 UNt) t.7l .16 t.l1.5 7 I INI)

2l

SARDINII^ em laq com ólÊo cômcstivÊl Embahgcm
com I 258, com dâdos de rdcÍüÍic.çlo do produlo.
mÂÍcá do fâbncântê, priD dc vâlidsdê, peso liqurdoe
,êgNtm no Mrnrsréno d, Saudc dou Agncultura

PÀI,MF:IR ró 805 t]ND l,lo Itó5t.50 ló t05 (JNI) 4.21r 7l 925.40 t6ll0t uNt) 198 ll 171.90

u

trNt)

lr/.



MARGARINÀ. de pamerr0 qudrdâde com sal. sêm

torduÍ! trsns EmbalaScm @ntendo dados dc

'dcnlrficqno 
do pÍodulo. múq do fabri(5tc. p@o dc

vâlrdâd€ c F\o liqudo O pÍod'rto d€veá s€8u'Í Às

ÍÉ.omêndâçôcs do Minrsléno dÂ Agncultuâ dou
M'n'rrér'o d, Sâüd€. l-JÍtbala8em contendo 2508

t)tit.tNl UNt) I.45 TJNI ) t.45 t;Nt)

2l

Stil.ETA DL t,trcuMF.S, crmposu dê ervrlhas cm

gÍàos, c€noura. batÂtÂ corlrdas cm c'rbos, em mnservâ,
or'drq h.m.t,qm.nte <strulura e lÀmeho unrfomcs
€mbelado em lâlrs dc 2009, dcvendo sêÍ consrdeÍâdo

como peso Iiqu'do o produto drenâdo. ma,léÍa pflma

lrmp! ê sÀ. @m &spêcto. coÍ c odoÍ. sâboÍ pópíos c

têx(uru mocis própria d€ (!dâ lipo d. insr€dicnrc. livrc
de ltíilizlntc, isí(Âs d€ malénâ orÍos4 parÀvtÀs,

dc(r,los. Eusência dc dcfetlos, ce\ças, residuos dc

()l)tiRI(]{ I'NI) 1,40 t,Nt) 1.40 IJNI)

s ç cotYDt Dt 20at

SUPCÂITTTÍ,tNTt

*
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ESTAOO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO CONDE

coNTRATO N..02512021

Modalldadê de Llcitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
N.002/2020.5 - SRP

CONTRATO DE FORNECIIüENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO OE SÀO FRANCISCO OO
CONOE E A EMPRESA SUPERNUTRE COMERCIAL
EIRELI - ME NA FORMA E CONDIÇÓES ABAIXO.

o MUNICIPIO DE SÂO FRANCISCO DO CONDE - BA. Pessoa Juridica de Direito Público
lnterno, sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA,
CEP: 43.900-000, inscrito no CNPJ sob o n.o13.830.E23l000'1-96, neste ato representado por
sua SECRETARIA MUNICIPAL OA EDUCAçÃO, através da Secretária, Sra. Ana Lúcla Brito
de Santana, brasileira, câsada, pedagoga, inscrita no CPF n.o 251,277.305-10, portadora do
RG n.o 01.285.436-04, expedida pela SSP/BA residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa,no
4'1 Centro, São Francisco do Conde BA, CEP:43900-000 doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI - ME, Pessoa Jurídica de
Direito Pnvado, inscrita no CNPJ n." 12.982.763/0001-64, eslabeleclda na Rua Mario Augusto
Terxerra de Freitas, n" 24, Centro, São Francisco do Conde- BA, CEP: 43.900-000,
represenlada neste ato pelo Sr. Erick Machado Filgueiras representante, rnscrito no CPF n.o

683.345.325-04, ponador do RG n."06731645{0 expedida pela SSP/BA, com endereço
profisslonal acima citado, doravante denominada CONTRATADA, oriundo do processo
administratlvo n' 159912021. rêsultante da licitaÇào rnodaljdade PREGÂO ELETRÔNICO
PARA RÉGISTRO DE PREÇO N' 002i2020.5, conforme o constante no Processo
Administrativo N." 5133/2020 . ATA OE REGISTRO DE PREçOS N" 02712020, doravante
denominêdo 'processo", celebram o presênte contrato, que se regeÍá pela Lei Federal
N."8.666/93 e posteriores alterêçóes, mediânte as cláusulas e condiçôes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA . OO OBJETO

Constitur objeto do presente instrumento, a Contratação de Empresa Especializada parâ
AqursrÇão de Gêneros AlimentÍcios para composição do Kit de Allmentação Escolar destinado
aos alunos da rede municipal de ensino do lvlunicípro Õe São Francisco do Conde - Bahia,
corrforme especiflcagóes técnic€s, para atender as necessrdades da Secretaria fulunicipal da
Educação, em decoffência da suspensâo das aulas da rede como medida preventiva de
disseminaçào do Novo Coronavirus (COVID-19), conforne Termo ce Referência e condiçóes
constantes no Edital e seus anexos

Parágrafo Único . Passam a integraÍ este instrumento o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS N'002/2020.5 e seus anexos, a Proposta de Preços da
ernpresa vencedora que serviram de base para a Licitação, independentemente de transcriçào

C LAUS U LA SEGUNOA - VIGÊNCIA

A vrgêncra do conüato a contar oa data de sua assrnatura será de 12 (doze) meses pcdendo
ser prorrogado nos termos da egislaçâo vigente a cr léfio da CONTRATANTE e concorCância
Ca CONTRATADA conÍorme prêv:seo no ari 57 da Le. 8666'93.

CLAUSULA TERCEIRA _ PREÇO

O valor global estirnado do presente instrurT)ento e R$607,4í4,93 (seiscentoS e sete mil,
quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos) que a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor da faiura sobre o rnontante Íornecrdo pela CONTRATADA

ba

rô{"
Rereh Ah:ndJt Cnz

N.L: f1.721
t .,riÉ tr*ird ú ldúl*.SÍ!f

f'úà.r lnôrl r l& tüóaa ô (r* N
[\

@atnoüigüMl

Pragão Eletrônrco N '002/2020 - SRP . SECUC
PraÇã da lndepenoéncia, s,n.' Centro - Sáo Fía.crsco ao Codd€/AA, Cop 43.900{00

0epan6mênto óê Coítrato3 e CoÕvá.,os
ÍelôÍon.. (?1J 3851.8084



"E5ÀO rnÂlios(I)
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ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

ITEM DESCRTçÁO / ESPECTFTCAçÃO

Aç!CAÂ .rsrâ, de or,8em vegeia,, ccn5trtuído
f!ndamenralmênte de Seceroíe de cana-de-
3çúcar Cor brê.ca. Embalàgêm em sacos de

O1 poliêtireno, contendo da0os de rdentificôção do
produto, rnarca do fabricãnte, data de fabricação,
pe50 iq!ido e prâ2o de validade, de acordo com a

ANVISA. Embalâgem contendo 1kE Se8uir Norrna5
Técnicas Especra,s descítas na Resoluçâo RDC n'
277/ 2005

02

ARROZ PARgOILIZÂDO, tlpo 1. Embalagem

conrendo dentificação do produ!o, maÍcâ do
fabr-icãnte, prâzo de validede, peso lÍquido e

inÍormações nu:ricionais. Ernbâlagem contendo
Ikg 0 p'oduto deverá seSulí \oÍmas _ec'licas

Espec ais descritas na Resoruçào R0C n9 263, de 22

de setcmbro de 2005/ANvl5A.

U.F Quant. Marca

LJNO. 7.009 AGROVALE 3,00 | 21.027 .OO

UND 1s.876 URBANO 4,45 70.648,20

Pr€ço Proço
unlt. Total

, lEq -- - G§1. b

03

AVEIA EM FTOCOS FINOS, ãvera ern

flocos ÊmbalaBem dupla contendo dados de
identfrcaçâo do píoduto, màrcâ do íabÍrcanie,
datã de fâbricação, prazo de validade, pego líquido

e níormeçÔes r!tricionai5, O produto deverá

seguir as recomendãções do N4inistéÍio da

ASrlculrura e/olr Minis!ério da 5aúde. Emba agem
co.!l!(o no_!11{1o1658 e, no rnáximo 200&

UND 8.867 DULÂR 1,50 13.300,50

uND 14.018 I\,IAR|LAN 3,10 43.455,80 |

uNo 7.009 BRUMADO 3,80 26.634,20

JND 1938 PALMERON 2.OO 15 876,00

ErSCorTO SALGADo, ripo Cream Cracker.
.J1str:Lioo poí far -ha oe tr.8c enrrquec oa co-
ieíío € acrdo Íólrco ê demers nEredrentes, teor de
sôdio oe, no máxlmo,210 rng por porção

É-b.rage- JJo.ê coiteroo dacot de
rdentificâção do prod!to, marca do Íabrcante.
da!ã de fabr cação, pÍazo de validàde, peso iq! do
ê rnformações nutricionãis, de acordo corn a

aNViSA, RDC N" 26312005 Embala8ern contendo
4009.

05

06

cAFÉ EM PÓ, loíâdo e moído, procedente de

Brãos sãos, llmpos e isentos de impurezas,

acondicionêdo êm pôcole alurninirãdo, ôlto vácuo,
í.retÍo, resrslen!e, vedado herrneticâmente e

hmpo. A embalâ8em deverá conter exlerôamenle
os dados de ldpntrficeçào e procedêncLa, nLrmero

!o ioie câta de Íaor,caçàc, q!a1i dade co
produto, ter se o de p!rezê ABIC e 5eBurT NorÍÀs
Íêcnrcàs Especra s descritas na Resol!ção nDC n9

271, de 22 de setembro de 2005/ANvl5A.

.-!Ibalatem contendo 2509

EXTRAÍO 0E lOMATE, prepârado coín Írutos
rnaduÍoi, erao 6roos, s5os, sem pele e gernentes

O pÍoduto deveÍà estar rSento de Íermen!açôes,
nâo indiaar píocessam€nto dêieliuoso e

ccntem nãções A ernbàlatem deverá ser lonBê

vrda, conrendo dzdo5 de rdentríicação do proouro

e 3íocedênoa :lorrnações rstrrc ora,s.
ir8red.e.tes, Írdíca do là§rLcante, data Oe

Íabr:crçâo. pero iq! do, núrilero do loie e pr.zc
ce r'ai oace :E a.orac .o_r a À\t SA o, rs
eçpecrf aâçàes tec,lrcag oa e8is ação viBente

Embàla8em c{rntetco,io n ;irÍo 2708 e, no
naÀ Íro l20g

^,"0r$#,,r,.,,.t.t:ra.r27
l.íur hiird ú lrpÉ'Ilr

àtit-.r ríú..',.r L lh fuffiÍ! Ô CnÔ

Cor(tnmo0n;gnal

Prsglo Etor.ônrco N.'00u2020 - SRP . sEDUc
PÍrça da lndepsndâncls, !/n.', Conlro - Slo FÍ.ncisco do Coode/BA Cêp: €.900.000

Dêpánamoõto de Contrllos. Convânior
Í6|áío.i: (71) 3€51{064

2



.t ESTAOO DA BAiIIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO CONDE5Áo ffirNosm

00 cÍNoE

a7

FARTNeA DE MANDIOCA, torràdd, oe p,i
qLâlidôde, seca, fina, branca. Llvre de 5ujidader,
parasitas, corpos estrenhoS. Empecotados eÍr
embala8em lacrada de 1(8. O produio deve:á
.cnreÍ dados de identlílcaçâo, procedênc a,

infoímação ôutricional, data de fabr cação, pÍaro

de validade e peso liquido. Exigênclas SeBui.

Norrnas Técnices Especieis descritas na Resolução
RoC ne 263, oe 22 de sete.nbro de 20C5.

UND, 7 938
BELA
80NO 4,05 32.148,S0

- ' É!t!!l$i rl9r !r! s"-l!s
rtttÃo, carroca, t,po 1, Brãos interros e inteBros

EÍnbalaterh conleado idenrificàçào do produro,

OB rnarca do fabricante, prazo de vaIdade, peso

liquido e nÍornaçóes nutricionais. O prodL,to
. deveíá seguir as recomendaçõ€s do MinisIério dâ

, Agricult!.a e/ou Ministério da Saúde. Ernbâla8ern

contendo 1kB.

UND 15.876 REAL

uNo.,rs.azolrvnnnrl

5,20 82.555.20

1,50 ,23.814,00

1.40 11.113.20

TiLoAo DE vllHoja,'rúi ae m,ttro rÉaoa, com' 
dado5 de identificação do píoduto, marcã do

' fabricante, deta de fâbricação, prazo de validade,

núrreío do role. peso .iqurcto e .íoírraçôes

nutarcronais. 0 produto deve 9er acondiclonãdo
em embalaBem íntegra, re5rstente, vedada

hermeticamente e limpê. €mbâlagenr contendo

09

500C.

10

11

12

LEtÍ8, de coco, homogeneizado e parteurizado,

sem êçúcar, natural, concentrado, proceden!e de

fruto5 sãos e maduros, isento de sulidade5,
parâsitàs, larvas, com aspecto, cor, cheiro e rabor
próprios. A embalagem deverá ser eÍn Barrafa de

vidÍo, constando exlernãmente, os dados de
identificação e procedênciê, ingred enies,
1ío.-.ções ruir a,orars, oatà de feb'cê(ão.
pràzo de vâljdade, nú.nero do iote e q!antidâde do

UND 7 938 MENINA

_pÍodulo- Embalagem contendo 200m._
-iiir: rúTil, nt"g."t rraolc[n.ul. e .u"tag...ot- -- - -- - - 

--
Íêbr:cante, dêta de íabricêção, pÍa.o de vêllda-de, JND. 17 734 CCGL 5,30pe5o líquido, ingredrentes, rnformaçôes

nut..c,oners e re8istro no M niÍéÍio oa AtírcJrlJ'd

oádos de id€nriícaçâo do produto, flarca do

srF/DIPOA Embalà m contendo 200

MACÁRRÂO, lipo espãguete, à base de feonha,

93.990,20

com ovos. Embalêgem com dados de identificaçào

do produro, marca do fabricante, dêta de

'abricaçeo. píezo de vâlidãoe. peso l;q.irclo. , À,^ N4ASSAS
ingredrentei e rnlormações nutírcronars. "''" BAHIA
xitências se8uií Normas Técnicas Espec ars

escritas na Resolução RDC ne 263, de 22 de

eter.bro de 2005. Enrbalàgem contendo 5008

E

c

f"laCARRÂO. rpo paraíLso, à bàse de Íarlnhà, ccrn
J.ut '-EJ rEP- ron :áoos .:E dÉ"t',caç:r cL

í)ioo"lo, .raica do rao. aanle adtd de ÍaDr c:ç:o
p.arc de va,oade, pe50 liq!rdo. Lírgíeorerrie5 e

,.ÍorÍraçôes iL,tric cna 5 Êx gênc as Seg,rir

Normàs Técn aas Especrais detcr las na Reso ução
RoC ne 263 oe 22 oe seremcro de 2005

. lmoàlàteÍ-rontendo 500J. _
MACÂRRAO, para sopa, i po ave r.arLa ou padre

no5so. à bare de farinha, aorn ovos. Énrbalê8em
coín dados de identificação do pÍoduto, rnarca do

Íabricante, d.ia de fabfrcação, prêzo de velLoade,

I\4ÀSSAS
BAHIA

iqurdo, nBrediente5 e rnÍoíÍnações

rc ofiars E)( gêm,es Segulr Normàs _iecn,c!L._._ 
..,

P.egâo Elôrónico N c002/2020 SRP - SEDUC
Píaçs Oa lndependência. s,n' Csfll.o - Sào Frâncisco do Conde/BA CsPi43.900_000

Oêpanamsnto de Contratos . Convênios
TelsÍone (71)3651€064

3

2.62 , 20 797,56

UÀ]D 929 250 2.322,50

UND, 7 938 VILMA 2,50 19.845,00

3

14

,^,N*,fu,r"),,'
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ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO OO CONDE

€tpec ais descritas na Resolução RDC ne 263, de 22

de 5eteÍnbro de 2005. Embâla8em contendo 5009. I

UND, 7 938 LIZA 8,20 65.091.60

uND. 7.009 NUTRI|VAIS 3,73 26.143.57

V
1)

15

16

ÓLEo DE SoJA vegetal puro, refinado, rico em

vi(amina E, ernbãlagem conrendo identjficação do
produro, màrca do fâbrlcônte, pra.o de validade e

capaodede, acoÍdo corn a Reso !ção 270/2005 -

ANI/ISA Emoalage4l conteldo 900T1 _ _
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SO]4, Úpo carne, 5em

umidade, coÍ escura, embalatem de 4009 corn
rcentiíicaçâo do produto, rnarca do fabflcante,
data de íãbricação, prazo de v.ldâde e peso

I qu.do. O píodulo deveíá se8u ' as

recomendâções do Ministério dà Agricultura e/ou
lVinistéío da Saúde

17
JNO 16.805 PALMERA 2,30 38 651.50 l

VALOR TOÍAL (seiscentos e sete mll, qualrocentos e qlaioze reais e noventa e três R$ 607.4r4,93
centavos

§único - Nos preços previstos neste contrato estâo incluÍdos todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabêlhistas de todo o pessoal
da CONTRATAOA, como também transporte de quâlquer naturezâ, materiais
empregados, inclusive ÍeÍramentas, utensílios e equipamentos utÍljzados,
adrninistração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outos custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações.

CLAUSULA QUARTA . DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrâo por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária descrito a seguir:

SARoINHA em lata, com óleo corhesrivêl
ÉÍbalagem coÍh 1258, corn dêoor de idenriíicação
dc proo,rto, marcê do ÍâbÍ cante, prazo de

val dade, peso íquido e reSistro no Minrsténo da

Saúde ê/ou ABlculturê.

Unldade I Pro,eto/Atlvldade Fonte
05.35 6275

CúUSULA OUINTA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de
veriÍicaçáo do adimplemento do objeto licitado.

§10 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularização por parte da CONTRATADA.

§2c A atualizaçáo monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora. será calculada considerando a dâta do vencimento da obflgaçáo e do seu eÍetivo
pagamenlo, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro raÍa tempore.

ELÂUSUIA§EXTÂ:MANUTENCÃO DAS EONDIQÓE§ PROPOSTA REAJUSTAMENTO E
REVISAO

Os preÇos serao Íixos e nao haverá realustamentos t'io ptazo de 01 ano, a contar da
apresenlaçào da proposta de preços. Caso hala inleiesse na prcrrogaçáo do presente contrato
cS preçoS po0e:âo Sef realustados Cor,'r base nc nCrce IPC . FIPE.

§ Unico - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recornpor o preÇo que se tornou insuticienle, rnslruioo com a documentação que

e,,o#*r,roc,,,
lÉlll lil5t l & ta!É'ÍUf

r,*i,a v-^i;-r e ih tõüar & Caa

Pt.gà6 Ererônlco ti.c002/2020 - SRP. SE0UC
PÍa9! da lndependênci., E/n.r Contro - Sào F.Encisco do Conde/gA, Copr 43.900{00

D.pârtamênro dô Coíiratos 6 Convônior
ToleÍoí.r (71) 36514084

1

Elemento de Despssa:
33.90.32 00
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comprove o desequilíbrio econômico-flnanceiro do contralo, devendo ser
instaurada pela própria administraçâo quando colimar recompor o preço que se
tornou excesslvo.

cúUSULA SÉTIMA - OBRIGACÔES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e

daquelas decoÍrentes de Lei, obriga-se a:

a) Executar o fomecimento/serviço objeto deste contrato de acordo com as especiÍlcaçôes
ou recomendaçóes efetuadas pela CONTRATANTE, em conÍormidade com o Termo
de Referência;

b) O íornecimento/serviço obleto deste contíato não pode sofÍer soluÉo de continuidade
durante todo o prazo da sua vigência. devendo ser executados por empregados da
CONTRATADA, sob a rnteira responsa bilidade funcional e operacional desta, mediante
vinculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTFTATADA, sobre
os quais manterá estrito e exclusivo controle,

c) ZelaÍ pela boa e completa execução do Íornecimento/serviço contratado e facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizador8 dos prepostos designados
pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas i

d) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que rnterÍra no bom andamento
do fornecimento/serviço

e) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a

CONTRATANTE e tercerros, por suâ culpa, ou em consequências de erros, imperícia
própria ou de auxiliâres que estejam sob sua i'esponsabilidade,

f) l\4anter durante toda a execuçáo do contrato, ern compahbrlidade com as obrigaçóes
assumidas, tcdas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçâo:

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que rncidarn ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato. bem como obseTvâr e respeitar as Legislaçóes Federal, Estadual e lVunicipal,
relatjvas ao Íornecimento / serviço prestado;

h) Pagar os salários e encargos sociêis devidos pela sua condição de única empregadorâ
do pessoal designado para execução do fornecirnento/serviço ora contratado, inclusivê
rndenizaçÕes decorrentes de acidentes de trabalho, demissÕes, vales transporte,
obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislaçóes trabalhista e prêvidenclâria,
sendo-lhe deíeso invocar a existêncra deste contrato para tentar eximjr-se destas
obrigaçóes ou transferilas para a CONTRÂTANTE

i) Adimplir o Íornecimento/serviço objeto do presente contrato no prazo e nas
especiÍicações e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à
perfeita execução deste contrato,

l) Cumprir todas as exigências e obrigaçôes do Termo de Referência.
k) É vedada â subcontrataçáo parciâl ou total do objeto, a associaçáo da CONTRATADA

com outrem. a cessâo ou transferêncra total ou parcial do contrato, bem como ê fusão,
cisão ou incorporaÇão da CONTRATADA náo se res ponsabilizan do a
CONTRATANTE por nenhum comprcmrsso assumido por aquela com terceiros.

l) A CONTRATADA frcará obrgada a acerlar nas mesmas condiçoes contratuars,
acrescrmos cr, supressóes que se íizerern no obleto. de alé 25ok (vinte e cinco por
cenio) 0o valor inicral atualizaoo do contrato, na icrma prevrsta no art.65 §1o da Le
n r8.666/93 e poster,ores alte'açóes

cúUSULA oITAVA . oBRIGAÇÔES oo coNTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigaçóes contrdas neste contrato por determinação legal,
obflga-se a:

a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumpnmento do contrato,

t^'

^ ^ 
- dentro das normas e condiçoes estabelecidas em Conúato:

\ V, pregáo Erorrônrco N."oo2/zozo - snp . sEDUc

nanfrlílú h Ctyz Prsçs da rndepondênciÀ, s,n.". conrro - são Francisco dc conds/BÁ cep 43.soo-ooo

taat:ra.rz, oepanamento êe contíalos e convêf os

nm ü, rrttqcr'gr Íer6Íon3 (711 3651-8084

'rí.lxrrl , i& lixrÀ{ Ô líà
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b) Realizar o pagamento pela execuçào do contrato, atestando a nota fiscal
correspondente à execução do fornecimento/serviço por intermédio do gestori

c) Proceder à publicaÇão resumida do instrumento 0e conlrato e de seus adilamentos na
rmprensa oflcial, condição indispensável para sua validade e eficácia.

CúUSULA NoNA . REGIME DE EXECUCÂO

O Regime de Execuçâo do prssente instrumento será indireto por preço unitário,

CLÁUSULA DÉCIMA . FISCALIZACÃO DO cONTRATO E RECEBIMENTO OO OBJETO

Competirá a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execuÉo do contrato, Ícando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da flscalizaçâo da CONTRATANTE não
eximirá à CONTRATADA de total respon sabilid ad e na execução do contrato.

§'1o. O recebimento do objoto se dará segundo a Lei n0.8.666/93 e altoÍaçÔes posteriores,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencjmento do recebimento provisório sem
qualquer manrfeslaçào do orgão ou entrdade CONTRATANTE, consideÍar-se-á
deFlnitivarÍrente aceito pela Administração o obleto contratual, para todos os efeitos,
salvo justrÍlcativa escrjta fundamentada.

§2' O Secretário da pasta ou preposto formalmente indicado pelo mesmo Íicará
responsável pglo acompanhâmento e gestão da execuçáo do presente contrato,

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

Sem prejuízo da cêracterização dos llicitos administrativos previstos na Lei no 8.666/93, com
as cominaçôes inerentes, a inexecuÇão contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora que será graduada de
acordo com a gravidâde da inÍraçâo, obedecidos os seguintes limites máximos:

10ok ldez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar
o reforço da caução, se houver. dentro de 10 (dez) oias contados da data de
sua convocação;

0,3% (três decimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecrmento ou serviço não realizado;

b

-

lll - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parle do fomecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

§ 1" A multa a que sê refere este itêm não impede que a Admrnistraçâo rescinda
unilateralmenta o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

§20 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia
prestada - quando exigida, além da perda desla. a CONTRATADA responderá pela
sua diíerença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso cobrada judicralrnen(e. Caso não tenha sido
exigida garantia, ê Administraçào se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devrdc à CONTRATAOA o valor de qualquer multa porventura rmposta.

§3" As multas previstas neste item nâo têm caráter compensatório e o seu pagamento
náo exim rá o CONTRATADO da responsabrlidade por perdas e danos decorrentes
das rnfraçôes cometidas.

:ntta A dt ,1,
u.t:r1.lZf

lríüri ra*|d à rhÉ.nf,
i'rtrrúrüir,ôibhrir.aGra
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Pregào Êl.rónlco N.'002/2020 - SRP . SEOUC
Prôçs dE hdepeidêncla, s/n.'. C€núo - São Frànci8co do Coôde/8a Cop 43.900-000

D€panamento de ContrâloÊ e Convên os
TeleÍone. (71) 365140!4
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uaA inexecuçáo, total ou parcral, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. A Íescisão poderá ser
detôrminadê por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei no,

8.666/93 atualizada.

cúusuLA DÉctMA TERCETRA - vrNcu cÃo Ao |NSTRUMENTo coNVocATóRto

lntegra o presente contrato, como se nele eslivessem transcritas, as cláusulas e condiçõês
estabelecidas no processo licitatório reÍerido no preârnbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licttante vencedor, apresentada na refeÍida

cúusule oÉcrMA QUARTA - D€ FoRo

As partes elegem o Foro da Cidade de São Francisco do Conde - Estado da Bahia, que
pÍevalecerá sobre qualquer oulro, por mais privilegrado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contÍatados, firmam o presente contrato em 05 (cinco) vias de
igual teor e Íorma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conÍorme.

Sào Francisco do Conde. 20 de abrilde 2021

,,,.,Ô-
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAçÃO

ANA LÚCIA BRITO DE SANTANA
CONTRATANTE

P NU o AL EIRELI - ME
RICK MACHADO FILGUEIRAS

CONTRATAOA

Tes!emqnhês-

dA/2 éA
CPF no /íte)?66( 7Z

2
cPF n'ojlÊ +{i ?+s-}+

r^0,,-Wil60,r,",
v.l:ra.r21

§!íüÍi r.ild t bd}E
ffi.n ftüAl r í& nrxíÉtll Cía

@llr"cutoÜigrul

Pr€gào ElrrÍônrco N..002/2020 - sRP . sEouc
P,ôça da rndopendônciá E/n.' Çônúo - Sào FÍ6nci6co do Cond€/BA. Cop 43.900.000

Ospanàm€nto de Conrratos . Co.vênios
Íololone: (71 j 3651{08a
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISCO DO CONDE
Nota de Bloqueio No do Bloqueio

Exercício de 2021

159202't

C.N.PJ.: 21 .814.88'l /0001-t1

Município: Sáo Francisco do Conde - Ba

Ôrgáor 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÁO

Unidade: 05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional: í2.306.0002 - AlimentaÉo ê NutriÉo

Projero/Atividade: 6.275 - AÇÓES OE ENFRENT. EMERGÊNCTADE SAÚOE PÚS. DE IMPORTANCh INTERNACIONAL

Elementoi 0.32.OO.0o.Oo.o0.oO 01 0OOo (o0oo) - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÁO GRÂTUITA

Códigoreduzido: 000064

lnÍoÍmamos que o saldo da dotação encontra-€e suficiontê
ô iá fol bloquêado, conformo do8crito abaixo.

Histórico oata Bloqueio Edital Saldo da DotaÉo Valor Bloqueado SaldoAtual

17 t05t2021

Reserva de dotaçáo para reequilibrio financeiro ao contrato no 05/202'1, junto a Em

196.985,07 96.543,08

pernutre Comercial Eireli-ME

í00.,í4t,99
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SECRETARIÂ DA EDUCAçÃO - SEDUC

üt
No 1712021 coMUNtcAÇAO TNTERNA DAf A:1710512021

DESTINO:

ORIGEM: Secretaria Municipal da Educação - SEDUC

ASSUNTO: SOU0TAÇAO BLOQUBO

Prezados,

Cumprimentando-a cordialmente, venho pelo presente, solicitar o bloqueio orçamentário, para andamento

do processo administrativo n'1771/2021, cujo objeto é: CONTRAIAÇÃO DE EMPRESA AQUISIçÃO DE GENEROS

ALIMENTICíOS PARA COMPOSIçÃO OT T ALIMENTAçÃO ESCLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. COÀ,4 BASE NA ATA DE REGISTRO DE

PREçO N' 0021202-8 SRP E CONTRATO 025/2020.

ORGÃO / UNIDADE 05.35

No ensejo, renovamos os votos de estima consideração

Atenciosamente,

W
Ana Lucia &ito de Santana

Secretária da Educaçao

ftojeto / Atividade Eemento Despesa Valor r$ Fo nte FICHA

6275 33.90.32 96.543,08 00 64

RECEBIDO

inaturae

I 2 210

Nom

Av. Juvenal Eugenio de Queiroz, s/n, Baixa Fria. CEP: 43 900000. Tel. (71)3651-8572
E - m a i I : e d uc a ç ão. sfc@g m a i l. c om

.,] n
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Nome/Razão Social

Nome Fanlasia:

lnscriÇão Municipal:

Endereço'

Prefeitura Municipal de São Francigco do Cond
Praça da lndependôncia, S/N Téneo

Centro - São Francisco do Conde - BA CEP: 43900-000

cNPJ 13 830.823/0001-96

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000076/2021.E

SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA. ME

000.001.9114/001-01 CPF/CNPJ: 12.982.763/0001-64

RUA MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, 02 COMERCIO

CENTRO SÃO FRANCIS:O DO CONDE - BA CEP:439OO.OOO

t^

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO OUE, ATÉ A PRESENTE DATA. NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação

Esta certidáo foi emitida em 3110312021 com base no Código Tributário Municipal

Certidão válida alé 2910612021

§d
Esta certidão abrange somente a lnscrição Municipal acima identiÍicada

Código de controle desta certidão: 7600005701 r 40000001936090000076202'103312

Cettidão )mitida eletronicamente via internet. A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticid?Ce na lnternet, no endeíeço eletrônico:
https://sÍconde.saatÍi.com.br, Econômico - Certidão Negativa - VeriÍicar Autenticidade

#.

\)h,' i\
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Atençãc: Qua;quer rasura ou emenda invalidarír este documento

lmpresso em 20/05/2021 às 09:05:24

1l
l

-.l



1010512021 Ccnsulla Regularidadê do Empregador

*,,)M*ha,c,,,
H.L:",'2'

hcl!Úftritróí,tI.C.-íIr
)lffu{ r*r'rr t lt k.'(io a (aa

llírôfrtrüôLrrt
JTJJ-

CA'§A
Certificado de Regula ridade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.982.763/ooo1-64
Razão SocialsuPERNUTRE co14ERclAL LÍDA N4E

Endereço: RUA MARIo AUGUSTo TEIXEIRÂ DE FRETTAS 2 LOJA A / CENTRO / SAO
FRANCTSCO DO CONDE / BA / 43900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certitica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 1 5/04 I 202L a 7Zl 08/ 2021

Certificação N ú mero: 202t04 L5O 7 402847 922990

Informação obtida em 10/05/202L 11 :55:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa,gov,br

hnpsJ/consulta-cíí.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmpregador.jsí 1l',l

\c
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀIHISTAS

Ncne : SU PERN JTP.E CC}:ER.].À,-
CNPJ: i2 .982. ,-6,3'C0J1-61
^^-r: -: :. - , _ : - '

:xpel--Çào: 1) :l 1..., as
Val idade : C5 / 1i / 2A2i - l8A
cie sua expedr Çãc.

a-3.a-- t-Í S)

11.:53:1E
(cento e oit.enta) dras, contâdos da data

Certifica-se que SUPERNUTRE COMERCIÀL EIRELI (!,ÍÀTRIZ E FILIÀIS),
inscriio(a) no CNPJ sob o no 12.982.163/0001-6{, NÃo CONSTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhrstas.
Certidão emitida com base no art . 612-A da ConsolidaÇão cias Leis do
Trabalho, acrescentado peJ-a Lei no 12.444, de ? cie julho de 2011-, e

na Resolução Administrativa no 74lA/2A71 do Tri-bunaL Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Cs dados constantes desta Certrdão são de responsabil-idade dos
Trlbuna j-s do Trabalhc e estào atualizados aLé 2 (dois) dias
an teri ores à da La Ca sua expedição.
No caso de pessoa ;urldl;a, a Certrdàc atesr-a a empresa em relação
a todos os seus estabeiecimentos, agências cu filiais.
A aceitaÇão desta certidão condi ciona-se à veri fi cação de sua
autenticidade no portal do Tr ibunal Superi or do TrabaLho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

rNEORr.rÀÇÃO TMPORTÀNTE

Do Banco Nac]-ona i de Devedore s Trabalhrst-as constam os dados
neces sários à identr frca ção das pes soas naturais e juridlcas
inadlmplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanLo às obrrgaçÕes
estabelecidas em sentença condenatoria transitada em julgado ou em

a cordcs judiciais trâbalhistas, incfu s ive no concernente aos
recolhimenLos previdenciários, a honorários, a custas, a

emo.Iumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministérro PúbIico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

n,,,to#,*toc,",
U.t.i7a,727

t fin n rui(lJ & lóÍrç&.qUf
lDíri|,n ,,.Yri.,r I 'ú! r4rirr! do Cri*
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7íP Receha fuderal
CERÍ'I'ÂO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da REceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 1 2.982.763/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é ceíiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de ceíificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. náo constam inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

ConÍorme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documênto lem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternel, nos
endereços <httpJ/rÍb.gov.bÊ ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014
Emitida às 08:50:38 do dia 1410512021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1011112021.

Código de controle da certidão: 64D1.21E6.60D4.43CF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Prcp.Írr pjg in.
Pàlà rmPra!sà0
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GOVERNO DO ESTA-DO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os eÍeitos dos arts. 1í3 e íí4 da Lei 3.956 de íí de dezembro de í98í 'Código
TÍibutiirio do Estado da Bahia)

CeÍtidáo N": 20212017 433

Emissão; 18/05i2021 12:59

!r:- 
-r: -a:

»

RÁzÀo soclAL

SUPERNUTRE COMERCTAL EtRELt

tNscRtÇÁo ESTADUAL

081384.61?

CNPJ

12.982.7 63t000t44

Fica cêrtificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relâtivas aos tributos administrados por esta Secretaria. cuia exigibilidade encontra-se suspensa, emprestândo à

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Procêsso(s) Administrativo(s) Eiscrl(is): ICMS

t21644.0023n94

800000.0 r70ll ?- l

800000.01 77l I 7-6

850000.0420/2 r .8

850000.3966/ r 7-3

850000.4950/ I 7-l

850000,5455/ I 5-0

8s0000.8530/ r9-5

tnicial/PARCELAMENTO

tnicial/PARCELAMENTO

tnicial/PARCELAMENTO

Inicial/PARCELAMENTO

Inicial/PARCELAMENTO

Ínicial/PARCELAMENTO

IniciaYPARCELAMENTO

IniciaUPARCELAMENTO

281077.0006/l+0

800000.0 r?5i l7-3

800000.01 78/ l7-2

850000.3770i t4-7

850000.4579119-0

850000.4972r5-0

850000.6170/ I6-7

tnicial/PARCELAMENTO

IniciaUPARCELAMENTO

tnicial/PARCELAMENTO

lnicial/PARCELAMENTO

IniciaYPARCELAMENTO

IniciaVPARCELAMENTO

IniciâYPARCELAMENTO

Esta cerlidão êngloba os débitos ÍefeÍentes a todos os estabelecimentos do contribuinle, inclusive os inscítos na
Dívida Ativa. de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da

Bahia cobÍaÍ quaisquer outros débilos que viêrem a ser apurados.

Emitida em 1810512021, mnÍorme Portaria n'918/99, sendo válida por 60 dias, contados a pârtir dâ data de suâ

, emissáo.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRhS OU VIA INTERNET, NO ENOEREÇO htrp://www.sêfaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cârtáo original dê inscrição no CPF ou no CNPJ da
SecÍetaria da Receita Fedeíal do Ministério da Fazenda.

Cfirz
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MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA OE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 1 2.982.763/0001 -64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever queisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acrma identiflcado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

constam débitos administrados pela Secretarra da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que deteÍmina sua
desconsideraÇão para fins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da F azenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo
nêgativa.

Esta ceíidão é válida para o estabelecimento matÍiz e suas Íiliais e, no caso de ente fedêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no8.212,de24de julhode 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfu .gov.ba ou <http:/^^iww.pgfn.gov.bÊ.

Ceíidão emitida gratuitamente com base na Poíaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2110t2014.
Emilida às 13:15:14 do dia 0511112020 <hora e data de Brasília>
Válide eté 0410512021 .

Código de controle da ceÍtidão: 0C90.0574.DD84.3573
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO OO CONDE

PREGÁO ELETRÔN|CO PARA REGTSTRO OE PREçO N'0022020.5 - SEDUC
Pr!ça Da lndêp€ndâncla, SíN., CEntro - Slo FÍanclaco Oo Condê/Ba, Cep: a3.900'000

Ocp.rt mento Or Corúltoa E ConvÔnloa
Têleíon.: (7íl 3651{0&l

1

10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N,OO25I2O21

PREcÃo ELETRÔNrco PARA REcrsTRo DE pREço N' ooz2o2o.s - sEDUc
u::i§#ü

t q )t,{C5r 1'TERMO AOITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICíPIO DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE E A EMPRESA
SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI - ME NA FORMA E
coNDrÇÔEs ABATXO.

\u,\

o MUNICIPIO DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Direito Púbtico lntemo, sediada na
PÍaça da lndependência s/n.o, na cidade de Sáo FÍancisco do Condê - BA, CEP: 43.900-000, inscrito no CNPJ
sob o n."13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
aúavés da Secretáfla, Sra. Ana Lúcia Brito de Santana, brasileira, casada, pedagoga, inscrita no CPF n.o
251.277 .305-10, portadora do RG n.o 01 .285.436-04, expedida pela SSP/BA residente e domiciliada na Rua
Rui Barbosa, no 41, Centro, Sâo Francisco do Conde - BA, CEP:43900-000, doravante denominado
CONTR.ATANTE, e a empresa SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI - ME, Pessoa JurÍdica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ n.o12.982.763/0001-64, estabelecida na Rua Mario Augusto Teixeira de Freitas,
n' 24, Centro, São Francisco do Conde- BA,CEP:43.900-000, representada neste ato pelo Sr. Erick
Machado Filgueiras, representante, inscrito no CPF n.o683.345.325-04, portador do RG n.o06731645-00
expedida pela SSP/BA, com endereço profissional acima citado, doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem Íirmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo
Administrativo n'177112021 e consoante com a legislação pertinente, e as cláusulas abaixo transcritas e
pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

Constitur objeto do presente instrumento, a Contrataçâo de Empresa Especializada para Aquisiçáo de
Gêneros Alimenticios para composiçâo do Kit de Alimentação Escolar destinado aos alunos da rede
municipal de ensino do Município de São Francisco do Conde - Bahia, conforme especificaçôes técnicas,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educaçâo, em decorrência da suspensâo das
aulas da rede, como medida preventiva de disseminaçáo do Novo Coronavlrus (COVID-19), conforme
Termo de Referência e condiçÕes constantes no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - OO OBJETO OO ADITIVO

Constitui objeto deste instrumento a alteração do valor original do contrato em razão do reequilíbrio
econômico aplicado no percentual de 15,89409% ao contrato origlnal, elevando o valor unitário ltem
I (açúcar cristal) para Ri 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos), do ltem 3 (aveia em flocos)
para RS 2,61 (dois r6ais e sessenta e um centavos), do item 4 (biscoito salgado), para Rg 3,t18 (três
reais e quarenta e oito centavos), do item 5 (caíé em pó), para R$ t1,36 (quatro reais e t nta e seis
centavos), do item I (feüão), para R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos), do item 15 (óleo de soJa), para
R$ 9,35 (nove reais e trinta e cinco centavos), e do item 17 (sardinha), para R$ 4,28 (quatro reais E

vinte e oito centavos), com fulcro no Art. 65, ll, "d", da Lei no 8.666193. Dessa forma, o reequilÍbrio
econômico equiyale ao montante total de R196,543,08 (noventa e seis mil, quinhentos e quaronta e
três reais e oito centavos), passando o valor global do contrato para RS 703.95E,01 (setêcontos e três
mil, novocentos e cinquenta e oito roais e um centayo).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ooTAçÃo oRçAMENTÁRIA

Unidade
Orçamêntária

Projeto /
AtiYidade

Elemento Fonte

05.35 6.275 33 90.32 00

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAçÃO

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que náo colidam
com as alteraçôes contidas no presente rnstrumento.

Visto



T
E, por assim estarem justas e contratadas, as pertes assinam o presente Termo Aditlvo em 05 (cinco) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem, para que produza seus regulares
efeitos.

São Francisco do Conde. 19 de maio de 2021

PELO CONTRATANTE:

stõHütrÊromÍIlr

PELA CONTRATAOA:

TESTEMUNHAS:

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO OO CONDE

@
ANA LUCIA BRITO DE SANTANA

SECRETARIA

ERI H L
R R NTANTE

/a4'
CPF N.O ltl 4?76êr-)z
1

2
cPr N.'y)'r-0r);S -

PREGÃO ELETRÔXICO PARA REGISTRO DE PREÇO N'OOZ2O2O.5. SEDUC
Praça D! lndependáncl., S/N,, Centro - 3lo F..nclaco Oo Conda/Ba, Cêp: ,(l.000{r0l}

oêpartamento Or Cont ator E Convênloa
T€|.Íon.: Oí) 385í {084

2

Visto §
F,,noúrJfiático
'-oABrBAf2ô521



Se.rto-Jeiro
2l de noio de 202 I
Ano W . Etlií|to N" 1761

-10.
Fre c rll, LlL.,cipa re Sàl) r,anasco cc Coroc 8A

Diário Oí'icial do
EXECUTIVO

TEBiIO ADmVO DO CO]iÍÍRATO (Nr @slmfl)

1e TERMO ADITIVO AO COI{TRATO N,eO25/202Í, c6labrado entre o MUNICíP|O DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE e a EMPRESA SUPERNUÍRE COIIERCIAL EIFELI - ME.
PREGÃO ELETRÔN|CO PÂRA REGTSTRO DE PFEçO N. 0022020.5 - SEDUC. E
Obleto do ConlEto: Constltui objeto do pressnto instrumonto, a ContÍataÉo dê EmpÍoaa
Especializada para Aquisiçáo de Gêneros Alimentícios paÍa composiçáo do Kit dâ
AlimentaÉo Escolar dâstinado aos alunos da redê municipal de ensino do MunicÍpio d6 São
Francisco do Condê - Bahia, coníoÍmo gspeciÍicagóss técnicâs, para atendsr as
necessidades da Secretaria Municipal da Educagáo, em decorrênciâ da suspênsão das
aulas da rodo, como modida proventiva de dissominaÉo do Novo CoronavÍrus (COVID-19),
conÍormo Tarmo de Reíorêncla e condiçõ€s constantes no Edital e seus gnexos.

E..l9uglg_CalClllEi Constitui objsto dôste instrumsnto a alt€raÉo do v!lo. orlglnal do
contralo om rlzão do igôqullíbrio sconômlco lpllcrdo no pãcântull de í5,89409 eo
contnto orlglnal, eloyando o vllor unlúrlo ltem 1 (!çúc!r cd3Ll) prru B$ 3,4a (t]6.
rsala o quaÍúnla e olto cantayos), do ltem 3 (avele om Íloco3) par: R$ 2,6í (dols 1ral3
e seasênl! o um conlavoa), do ltêm 4 (blrcolto salg.do), para R$ 3,48 (três roal! o
quar€ntr o olto centlvoa), do ltem 5 (cáló om pó), para R$ 4,36 (quatro realr ê trlnla e
sels centavor), do hem 8 (leuão), para Rl7,2O (seto r.al! e vlnte centlyoa), do hom í5
(ólêo do sol!), para R§ 9,35 (nove r€alr s trlnta e clnco cant!yo3), e do ltom 17
(sárdlnhs), psra R$ 4,28 (quetro r€al! e ylnt€ e olto centavo3), com ,ulcro no Ârt. 6li, ll,
"d", da Lol no 8.666/93. Ogasa Íorma, o reêquilÍbrio €conômico gqulyele eo monlânte tolal
de R$96.54:1,O8 (nov€nl! e .ol3 mll, qulnhenlos ê qurronta e lrât r€al! a olto cênllyoa),
passando o valor global do coÍúrato prra RE 703.958,01 (selecanlo3 g tÍÕ3 mll,
novgcôntot ê clnquênt! o olto reels ê um centavo).
E-9elê§.a9r§!@!á4!i

Unldrde
OÍÇ!mentáda

Proleto /
Atlvldade Elcmento Fonlo

05.35 6.275 33.90.32 00

asstNÂDo EM 19/Oím2í
SECRETARIA MUNICIPAL OA EDUCAçÃO

ANA LÚclA BF]TO DE SANTA'{A

http:/ipmsaoíÍanciscodocondsba.impÍensaoÍicial.org/
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ESTADO DA BAHIA
F,UNDP MUNICIPAL DE EDUCÂCAO SAO FRANCISCO DO CONDE
Nota de Empenho

C.N.PJ.: 21.814.EE1/0001-54

Município: São Francisco do Conde - Ba

Dala:

No do empenho

Global

19105t2021

199121

Ô.9áo:

Unidadê:

Funcional

05

05.35

12.306.0002 »

. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO

- EDUCAÇÃO COM OUALIDADE: UM COMPROMISSO DE TOOOS

PTOJEIO/AIiVidAdE: 6.275 - AÇOES DE ENFRENT, EMERGÊNCIA DE SAÚOE PÚ8, DE IMPORIÀNCIA INTERNACIONAL

Elemento: 3.3.9O.32.O2.OO.OO.OO.OO.O1 .OOO0 ( - CESTA BÁSICA

Código íeduldo: 000064

DotaÉo lnicial:

Suplemenlaçóes

Anulaçóes:

Total (A ) .

500.00

804.000,00

0,00

E04.500,00

Empenhos ante.iores

valor do empênho :

VâlorAnulado:

Íoral (B):

Saldo(A-B)

607.414.93

96.543.08

0,00

703.958,01

100.541,99

Cíedor: 131 SUPERNUTRE CO ERCIAL LTDA - t|lE

Endereç!: R MARIO AUGUSIO TEIXEIRA DE FREITAS,2-A

C.N.P.J.r 12-982-763/0001{4

Banco:

Cidade Sáo Francisco do Con

lnscr. Est./ldent. Proí ;

Agência:

Conta Coírente:

UF: BA

Fone: 7199625,18,1

Fax:

EspecificaÉo: 1

PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP,ECIALIZADA PARA AOUISIÇÀO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ES-COLÂR
DESTTNAOAAO ALUNOS DA REDE MUNTCtPAL DE ENSTNO OO MUNtCIPtO DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE - 8A. CONFORME ESPECiFICAÇÁO
TECNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAçÁO, EM OECORRENCIA DA SUSPENSÃO OAS AULAS DA
REOE. COMO MEDIDA PREVENTIVA DE DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID.19), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"
027t2020. P.A s133t2o2o PREGÃO ELETRONTCO N" 002/2020-5. 10 TERMO ADTTTVO AO CONTRATO N" 025/202í, VrGÊNCrA 2ol04 t2021 

^ 
2UUn022

VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 607,114,93

Fonte de recursos: Ordinário Total geral 96.543,08

Ficâ empenhada a importáncra de 96.543,08 (novenla e seis milquinhenlos e quarenta e três reais e oilo c€ntavos)

Fundamento legal

Modal. licilaÉo i

Confalo :

PE002-2020-5

Pregáo Eletrônico

025t2021

Número : PE002-2020

Data

Data

Oata

11t12t2020

11t12t2020

20t0112021

Autoüo o empenho dessa despesa

Oala: 1910512021

Ana Lúcia Brito de Sanlana

SecÍetária de EducaÉo

Essa despesa íoiempenhada em cÍédito

Dala:19/05/2021 /
próprio

á
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ESTAOO DA BAHIA
PREFEÍTURA MUNICIPAI DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE
CONTROTADORIA 6ERÂt

t\FOTHA DE INFORMAçÃO
PROC. ADM. N9 t77tl2O2L CoNTRATO Ne O251202L

CREDOR SUPERNUTRE COMERCIAL LTDA

ASSUNTO

soLrcrTAçÃo DE REEQUTLíBRrO ECONÔMrCO DE 15,89409% (CHECK-UST Ne

ooLl2o2tl.

AO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Considerundo justlÍicctivc üolhos ne04//17), Porecet Juidico ne 147/2021 (lolhds ne 50/54) e demdis peças de

Íomolizoçdo, encdmlnhomnos o mesmo contendo 79 (sessento e sete) Íolhos numerudos, rubrlcodos e ondlisodds
poro conhecimento e providêncios

OBS47: lnlomomos que rcsto ossinoturo no temo oditivo com suo respedivo publlcoção, bem como, ossindtuto
no nota de empenho.

OBS42: Recomendamos que sejo dcomponhado pelo fiscol do controto o vdrloção de Neços dos ptodutos

opresentodos oté o conclusõo do contÍato.

Pord conhecimento e providêncios.

São Frdncisco do Conde, 20 de moio de 2027.

U\rdAn

tr:i.i" 
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