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FASI – FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

DEMONSTRATIVO DE TERMOS ADITIVOS - JUNHO/2022
TERMO Nº

2º

3º

CONTRATADO/FORNECEDOR

Costa Vieira & Niella
Advocacia E Consultoria
Pública.
Contrato
nº
011/2021.

OBJETO

PERÍODO

VALOR TOTAL

2º Termo Aditivo ao Processo do Inexigibilidade nº 001/2021, cujo
Valor mensal: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).
06 meses (10 de junho
objeto é Contratação de empresa especializada em consultoria e
Valor Global: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil
de 2022 a 31 de
assessoria jurídica para os setores de direito do Hospital de Base
reais).
dezembro de 2022)
Luís Eduardo Magalhães-HBLEM.

Valor Mensal Estimado:
R$ 38.316,90 (Trinta e oito mil, trezentos e
3º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 015/2020, cujo objeto é
SILVER – Vigilância E
01 de junho de 2022 a dezesseis reais e noventa centavos).
Contratação De Empresa Especializada Em Segurança Física E
Segurança
Eirelli.
01 de dezembro de Valor Global Estimado:
Patrimonial Desarmada, Dentro Das Medidas De Enfrentamento
Contrato nº 0466/2020
R$ 229.901,40 (Duzentos e vinte e nove mil,
2022.
Da Situação Emergencial Causada Pelo Corona Vírus Covid-19
novecentos e um reais e quarenta centavos).

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O DEMONSTRATIVO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS ACIMA, FOI FIXADO NO MURAL DA FASI, E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO,
CONFORME A LEI 8.666/93.
Marília Silva

Renata Bomfim Silva Oliveira

Jailma Freitas

Membro

Presidente da CPL

Membro
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 078/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (produtos não perecíveis estocáveis).
DATA DE REALIZAÇÃO: 15/06/2022
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/07/2022
VALIDADE: 12 DOZE MESES

A FUNDAÇÃO DE ATENCÃO À SAÚDE DE ITABUNA, CNPJ nº 02.762.633/0001-62, sediada à Av.
Fernando Gomes, S/N Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna-Ba, representada neste ato por
seu diretor o Sr. Roberto Gama Pacheco Junior, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS),
transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação constante no processo
administrativo nº 215/2022, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) por Item/Lote, observadas as condições do edital que integra
este instrumento de registro bem como do edital de Pregão, nos autos do processo em epígrafe,
observada a ordem de classificação.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS), que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata.

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de (xxx) meses, contados a partir
da publicação no Diário Oficial do Município.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá à Fundação de Atenção à Saúde
de Itabuna, por meio de servidor oficialmente designado.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisição do seu respectivo objeto
pela FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e ouras entidades, desde que solicitem
previamente a sua adesão à ata, nos limites permitidos pela legislação correspondente.

5. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificação, marca do produto, empresa e representante legal,
encontram-se enunciados na presente ata:
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Nome da empresa
VVM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ
10.675.412/0001-85

Representante Legal
ROANDRESON LIMA
SANTANA
End: Av. Ayrton Senna, nº 15, Centro, São Domingos/BA, CEP: 48895-000
Tel: (71) 99984-4887
E-mail: vvmdistribuidora@gmail.com

ITEM
Item

Discriminação

Unid.

Quant.

Marca

V. Unit.

V. Total

01

ADOCANTE, dietético, líquido, a base de
sacarina e ciclamato. Embalagem: frasco
com 100 ml, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
Chantilly, embalagem de 1 litro - emulsão
fluida esterilizada através de processo
uht, a base de gordura vegetal, sabor
adocicado
característico
a
chantilly
água,óleo de palmiste hidrogenado, açúcar,
sal,
umectante
sorbitol,
estabilizantescaseinato de sódio, celulose
microcristalina,
carboximetilcelulose,
lecitina de soja,citrato trissódico, fosfato
dissódico, emulsificantes éster de ácido
graxo de mono e
diglicerídeos, monoglicerídeos, ésteres de
mono e diglicerídeos de ácidos graxos com
ácido diacetil tartárico e corante natural
urucum e curcuma. Ser entregue em
embalagens de 1 litro tetra pack
ERVILHA, reidratadas, em conserva.
Embalagem com peso drenado 2 kg, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

UND

750

MARATÁ

3,11

2.332,50

UND

50

CHANTY

12,00

600,00

LATA

300

BONARE

25,26

7.578,00

UND

550

SOFRUTA

3,60

1.980,00

LATA

200

BONARE

26,62

5.324,00

LATA

400

QUERO

14,34

5.736,00

02

06

08

09

16

MILHO, verde, em conserva. Embalagem
com 200 g, com dados de identificação do
produto, marca de fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Norma e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
MILHO, verde, em conserva. Embalagem
com 2 kg, com dados de identificação do
produto, marca de fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Norma e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
EXTRATO,
de
tomate,
concentrado.
Embalagem: com no mínimo 2 kg, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
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liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS
22

23

24

25

26

28

34

35

36

MOLHO, tipo shoyu, a base de soja
Embalagem: com 500 ml, com identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade, peso liquido de
acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da Anvisa/MS
MOSTARDA. Embalagem com 200 g, com
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
OLEO vegetal oliva PURO, refinado, sem
colesterol, rico em vitamina E. Embalagem
com 500 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
OLEO, comestível, vegetal de soja, puro,
refinado, sem colesterol, rico em vitamina E
Embalagem com 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido,
e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.
OLEO, comestível, vegetal de canola puro,
refinado, sem colesterol. Embalagem com
no mínimo 900 ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido,
e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.
VINAGRE de maçã. Embalagem: com 750
ml, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS. NOTA: item cadastrado para
atender a necessidade especifica da
unidade que dispõe de justificativa técnica.

UND

200

SAKURA

10,00

2.000,00

UND

150

DO LANCHE

3,49

523,50

UND

550

OLIVIA

13,00

7.150,00

UND

2400

VILA VELHA

11,39

27.336,00

UND

210

LIZA

17,95

3.769,50

UND

400

CASTELO

7,30

2.920,00

CHA, de erva cidreira. Embalagem: caixa
com mínimo de 10 saquinhos e máximo de
15 saquinhos, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.
CHA, de erva doce. Embalagem: caixa com
mínimo de 10 saquinhos e máximo de 15
saquinhos, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
CHA, de camomila. Embalagem: caixa com
mínimo de 10 saquinhos e máximo de 15
saquinhos, com dados de identificação do

CAIXA

250

MARATÁ

4,31

1.077,50

CAIXA

250

MARATÁ

4,17

1.042,50

CAIXA

250

MARATÁ

4,27

1.067,50
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37

39

produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
CHA, de hortelã. Embalagem: caixa com
mínimo de 10 saquinhos e máximo de 15
saquinhos, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
NOSMOSCADA.
Embalagem
com
2
unidades, identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

CAIXA

150

MARATÁ

4,28

642,00

PACOTE

20

KITANO

6,39

127,80

48

CONFEITO, granulado. Embalagem em saco
plástico com no mínimo 100 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido
de acordo com as Normas da Anvisa/MS.

UND

30

DORI

4,59

137,70

62

LEITE, em pó, desnatado. Embalagem: com
200 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, capacidade, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde
LEITE, em pó integral. Embalagem: 200 g,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura e Abastecimento.
LEITE selecionado, ultrapasteurizado e
envasado
em
condições
totalmente
asséptica em embalagem longa vida que
proteja até a data da validade embalagem de
1 litro cartonada na embalagem treta
Pack.com marca do fabricante e data de
fabricação. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde e/ou Ministério da
Agricultura e Abastecimento.
ARROZ, branco, tipo 1. Embalagem
contendo 1 kg, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido
e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.
ARROZ, integral, tipo 1, 100% natural.
Embalagem
contendo
01
kg,
com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido.
O produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

PACOTE

1800

CCGL

7,48

13.464,00

PACOTE

1600

BETANIA

7,79

12.464,00

CAIXA

10.000

BETANIA

5,40

54.000,00

KG

800

POP

4,67

3.736,00

KG

600

URBANO

5,80

3.480,00

63

64

66

67
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FEIJAO, branco, tipo 1. Embalagem: pacote
com 500 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
FEIJAO, carioquinha, tipo 1. Embalagem
com 01 kg, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
FEIJAO, preto. Embalagem 1 kg, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.

PACOTE

360

DULAR

5,91

2.127,60

KG

4600

VALE BAHIA

9,54

43.884,00

KG

500

KICALDO

8,97

4.485,00

75

MACARRAO, tipo parafuso, a base de
farinha, massa com ovos. Embalagem com
500 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.

PACOTE

2000

DONA BENTA

4,40

8.800,00

77

MASSA, para lasanha, a base de farinha de
trigo. Embalagem contendo 500 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com a Resolução RDC 93/2000 Anvisa.
MACARRAO, tipo espaguete, a base de
farinha, INTEGRAL. Embalagem com 500 g,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
PROTEINA, de soja, texturizada, cor clara.
Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
Anvisa/MS.
PROTEINA, de soja, texturizada, cor escura.
Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
Anvisa/MS.
AMIDO, de milho. Embalagem com 500 g,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes
da Anvisa/MS.

PACOTE

550

VITARELLA

6,97

3.833,50

PACOTE

400

SORA

5,67

2.268,00

PACOTE

1000

CAMIL

5,65

5.650,00

PACOTE

1000

CAMIL

5,34

5.340,00

UND

1200

KIMIMO

6,55

7.860,00

FARINHA, de mandioca, branca, grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1. Embalagem contendo

KG

1600

BELLABONO

4,11

6.576,00

69

70

72

78

80

81

85

87
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01 Kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as
Norma e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
91

CANJICA, de milho, branca. Embalagem:
com 500 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.

UND

250

YOKI

4,00

1.000,00

93

FERMENTO biológico, com a cultura
Saccharomyces cerevisiæ desidratada, em
pó. Embalagem, contendo 125 g, com dados
de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com a Resolução 38/77 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
FERMENTO químico, em pó. Embalagem,
contendo 100 g, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido de acordo com a
Resolução 38/77 da CNN e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
FUBA, de milho. Embalagem com 500 g,
com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

UND

100

DONA BENTA

1,89

189,00

UND

1100

QUALIMAX

3,71

4.081,00

UND

1000

CORINGA

2,09

2.090,00

TAPIOCA, natural. Embalagem com 500 g,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido,
de acordo com as Normas e Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.
TRIGO, para quibe. Embalagem com mínimo
de 500 g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo com Resolução
12/78 da CNNPA

PACOTE

1200

DULAR

5,97

7.164,00

PACOTE

500

YOKI

5,50

2.750,00

94

96

99

100

Valor Total dos Itens: 266.586,60

VALOR TOTAL DA ATA: 266.586,60

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães e deverão ser entregues no setor de Nutrição deste local, no período vespertino das 13:00
as 17:00 horas, sendo a entrega quinzenal após a assinatura do contrato ou recebimento da
autorização de fornecimento.
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7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento por meio de contrato ou documento equivalente (autorização de
fornecimento), observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações
contidas na legislação pertinente.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento dos produtos deve respeitar as especificações e marca definidas na proposta da
signatária, além da quantidade dos mesmos solicitados no contrato ou na autorização de
fornecimento, sob pena de devolução dos produtos pelo setor de Almoxarifado e registro da
ocorrência para aplicação das penalidades cabíveis.
8.1.1. Qualquer problema que ocorrer na entrega dos produtos de ordem alheia à vontade do
fornecedor e que venha comprometer o cumprimento dos prazos de entrega deve ser informado
imediatamente à Administração, com antecedência suficiente para que esta tome as providências
cabíveis para suprimento do seu estoque.
8.1.2. Excepcionalmente, será aceito a entrega de produto com marca diversa da que foi apesentada
na proposta de preços da signatária da Ata, desde que presentes os seguintes requisitos:
a) Que haja comunicado oficial da empresa signatária acompanhada de documentos
comprobatórios, informando os motivos da necessidade de substituição da marca.
b) Que a marca do produto a ser entregue seja de qualidade igual ou superior à cotada na
licitação, devidamente comprovada por meio de laudo técnico expedido pelo setor
competente do Hospital de base Luís Eduardo Magalhães.
c) Que seja situação esporádica, ou seja, não reincidente com o mesmo fornecedor.

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA
REGISTRO DE PREÇOS).
8.3. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de
quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o
cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.
9. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I.

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo órgão, consoante o disposto no
art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
10.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor
superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93, conforme determinado pelo § 8º do art. 15
do diploma legal mencionado.
10.2. A unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de procederá
inspeção de qualidade nos produtos e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo
com as especificações do objeto licitado.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
11.1.1. Pelo Setor de Licitações, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
11.1.1.1 a (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
11.1.1.2 a (s) detentora (s) não retirar (em) o contrato ou documento equivalente no prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);
11.1.1.3 a(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
11.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações decorrente deste
instrumento de registro;
11.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
11.1.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida ao Setor de Licitações, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo
que tiver dado origem ao registro de preços.
11.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao Setor de
Licitações, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessários para recebimento de correspondência e outros documentos.
12. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
12.1. As aquisições do objeto da presente ata de registro de preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão gerenciador, por meio do servidor oficialmente designado para tal fim, após manifestação
favorável da Contabilidade.
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13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura
de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14. DAS SANÇÕES
14.2.

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata, erros ou
atraso na execução e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
detentora do registro as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do contrato ou autorização de
fornecimento, conforme o caso, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha
a ser reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no atendimento aos chamados
técnicos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor dos materiais
defeituosos, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do
cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
d) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato ou autorização de
fornecimento, caso a Contratada não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo
de caso fortuito ou força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta
instituição, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave ou faltas leves
ocorridas reiteradas vezes;
f) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato ou autorização de fornecimento,
comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
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14.3.

As multas referidas neste Edital serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

14.4.

As sanções previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas “a”,
“e” e “f”.

14.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.
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As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE
PREÇOS), as propostas com preços, especificação, por item na ordem classificatória das empresas.
14.2. O (s) caso (s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido
e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das testemunhas abaixo.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Pregoeira

Roberto Gama Pacheco Junior
Diretor/Presidente

VVM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.675.412/0001-85
ROANDRESON LIMA SANTANA
RG: 592021815
CPF: 950.581.765-72
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 079/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (produtos não perecíveis estocáveis).
DATA DE REALIZAÇÃO: 15/06/2022
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/07/2022
VALIDADE: 12 DOZE MESES

A FUNDAÇÃO DE ATENCÃO À SAÚDE DE ITABUNA, CNPJ nº 02.762.633/0001-62, sediada à Av.
Fernando Gomes, S/N Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna-Ba, representada neste ato por
seu diretor o Sr. Roberto Gama Pacheco Junior, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS),
transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação constante no processo
administrativo nº 215/2022, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) por Item/Lote, observadas as condições do edital que integra
este instrumento de registro bem como do edital de Pregão, nos autos do processo em epígrafe,
observada a ordem de classificação.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS), que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata.

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de (xxx) meses, contados a partir
da publicação no Diário Oficial do Município.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá à Fundação de Atenção à Saúde
de Itabuna, por meio de servidor oficialmente designado.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisição do seu respectivo objeto
pela FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e ouras entidades, desde que solicitem
previamente a sua adesão à ata, nos limites permitidos pela legislação correspondente.

5. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificação, marca do produto, empresa e representante legal,
encontram-se enunciados na presente ata:
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Nome da empresa
CNPJ
Representante Legal
DUTRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS
27.339.136/0001-87
SIMONE DAS VIRGENS
EIRELI
DUTRA
End: Rua Santo André, nº 04, Nossa Senhora da Conceição, Itabuna/BA, CEP: 45605-200
Tel: (73) 98876-9169
E-mail: dutralimacomercio@gmail.com

ITEM
Item

Discriminação

Unid.

Quant.

Marca

V. Unit.

V. Total

03

AMEIXA em calda, sem coloração ou aromatização
artificial. Embalagem: lata com mínimo de 400 g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
PÊSSEGO em calda, em metades, sem coloração ou
aromatização artificial. Embalagem: lata com mínimo de
450 g de peso drenado, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos.
CACTHUP, tradicional. Embalagem com no mínimo 3 Kg,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com
a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.

LATA

460

OLE

17,97

8.266,20

LATA

50

OLE

11,58

579,00

UND

48

DUSUL

17,50

840,00

MAIONESE, tradicional. Embalagem com no mínimo 3Kg,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com
a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNNPA.
MANTEIGA Características Técnicas: Ingredientes:
Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem de
1OKG. Embalagem com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e validade, peso liquido de
acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da
Anvisa/MS Embalagem:
MARGARINA, vegetal, com 70% de lipídeos, 0% de
gorduras trans, embalagem com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e validade, peso
liquido de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes
da Anvisa/MS Embalagem: Embalagem: 500gramas

UND

60

DUSUL

20,57

1.234,20

UND

20

DAVACA

349,95

6.999,00

UND

2200

PRIMOR

5,54

12.188,00

CANELA em pó. Embalagem, contendo no mínimo 30 g,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA
CHOCOLATE, granulado. Embalagem em copo plástico
com no mínimo 200 g, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
AÇUCAR, refinado sachê com 5gr cada, Sacarose de canade-açúcar, na cor branca, contendo dados de identificação

UND

240

DUCHEF

3,50

840,00

UND

80

MIL
CORES

18,00

1.440,00

PACOTE

30

GUARANI

60,00

1.800,00

12

14

17

19

21

32

47

83
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84

86

92

98

do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso liquido de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS ou registro no Ministério da
Agricultura. Caixa com 1000 unidades.
ADOÇANTE dietético, Sachê com 5g. Contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, peso liquido, de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou registro no
Ministério da Agricultura. Caixa com 1000 un idades
AVEIA, em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou
conservantes. Embalagem contendo no mínimo 500 g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA
FIBRA OU FARELO DE AVEIA, 100% natural, sem aditivos
ou conservantes. Embalagem contendo no mínimo 500 g,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
SAL refinado, iodado, para consumo doméstico.
Embalagem contendo 01 g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS ou
registro no Ministério da Agricultura. Caixa de 2000
unidades

PACOTE

20

MAGRO

62,00

1.240,00

UND

1400

TIA
SONIA

6,70

9.380,00

UND

150

QUAKER

11,00

1.650,00

KG

20

SOSAL

35,00

700,00

Valor Total dos Itens: 47.156,40

VALOR TOTAL DA ATA: 47.156,40

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães e deverão ser entregues no setor de Nutrição deste local, no período vespertino das 13:00
as 17:00 horas, sendo a entrega quinzenal após a assinatura do contrato ou recebimento da
autorização de fornecimento.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento por meio de contrato ou documento equivalente (autorização de
fornecimento), observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações
contidas na legislação pertinente.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento dos produtos deve respeitar as especificações e marca definidas na proposta da
signatária, além da quantidade dos mesmos solicitados no contrato ou na autorização de
fornecimento, sob pena de devolução dos produtos pelo setor de Almoxarifado e registro da
ocorrência para aplicação das penalidades cabíveis.

2022

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/nº - CEP: 45.600-000 – Itabuna –Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DZ8LIGBGBUODAWGC0QDISQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Julho de 2022
16 - Ano - Nº 1770

Itabuna

FASI
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DE ITABUNA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

8.1.1. Qualquer problema que ocorrer na entrega dos produtos de ordem alheia à vontade do
fornecedor e que venha comprometer o cumprimento dos prazos de entrega deve ser informado
imediatamente à Administração, com antecedência suficiente para que esta tome as providências
cabíveis para suprimento do seu estoque.
8.1.2. Excepcionalmente, será aceito a entrega de produto com marca diversa da que foi apesentada
na proposta de preços da signatária da Ata, desde que presentes os seguintes requisitos:
a) Que haja comunicado oficial da empresa signatária acompanhada de documentos
comprobatórios, informando os motivos da necessidade de substituição da marca.
b) Que a marca do produto a ser entregue seja de qualidade igual ou superior à cotada na
licitação, devidamente comprovada por meio de laudo técnico expedido pelo setor
competente do Hospital de base Luís Eduardo Magalhães.
c) Que seja situação esporádica, ou seja, não reincidente com o mesmo fornecedor.

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA
REGISTRO DE PREÇOS).
8.3. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de
quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o
cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.
9. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I.

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
I.

II.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo órgão, consoante o disposto no
art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
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10.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor
superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93, conforme determinado pelo § 8º do art. 15
do diploma legal mencionado.
10.2. A unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de procederá
inspeção de qualidade nos produtos e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo
com as especificações do objeto licitado.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
11.1.1. Pelo Setor de Licitações, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
11.1.1.1 a (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
11.1.1.2 a (s) detentora (s) não retirar (em) o contrato ou documento equivalente no prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);
11.1.1.3 a(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
11.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações decorrente deste
instrumento de registro;
11.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
11.1.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida ao Setor de Licitações, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo
que tiver dado origem ao registro de preços.
11.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao Setor de
Licitações, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessários para recebimento de correspondência e outros documentos.
12. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
12.1. As aquisições do objeto da presente ata de registro de preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão gerenciador, por meio do servidor oficialmente designado para tal fim, após manifestação
favorável da Contabilidade.
13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura
de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14. DAS SANÇÕES
14.2.
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Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata, erros ou
atraso na execução e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
detentora do registro as seguintes penalidades:
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a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do contrato ou autorização de
fornecimento, conforme o caso, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha
a ser reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no atendimento aos chamados
técnicos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor dos materiais
defeituosos, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do
cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
d) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato ou autorização de
fornecimento, caso a Contratada não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo
de caso fortuito ou força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta
instituição, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave ou faltas leves
ocorridas reiteradas vezes;
f) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato ou autorização de fornecimento,
comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
14.3.

As multas referidas neste Edital serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

14.4.

As sanções previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas “a”,
“e” e “f”.

14.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

14.6.

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE
PREÇOS), as propostas com preços, especificação, por item na ordem classificatória das empresas.
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14.2. O (s) caso (s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido
e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das testemunhas abaixo.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Pregoeira

Roberto Gama Pacheco Junior
Diretor/Presidente

DUTRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.339.136/0001-87
SIMONE DAS VIRGENS DUTRA
RG: 1397006846
CPF: 039.348.835-75
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 080/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (produtos não perecíveis estocáveis).
DATA DE REALIZAÇÃO: 15/06/2022
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/07/2022
VALIDADE: 12 DOZE MESES

A FUNDAÇÃO DE ATENCÃO À SAÚDE DE ITABUNA, CNPJ nº 02.762.633/0001-62, sediada à Av.
Fernando Gomes, S/N Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna-Ba, representada neste ato por
seu diretor o Sr. Roberto Gama Pacheco Junior, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS),
transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação constante no processo
administrativo nº 215/2022, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) por Item/Lote, observadas as condições do edital que integra
este instrumento de registro bem como do edital de Pregão, nos autos do processo em epígrafe,
observada a ordem de classificação.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS), que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata.

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de (xxx) meses, contados a partir
da publicação no Diário Oficial do Município.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá à Fundação de Atenção à Saúde
de Itabuna, por meio de servidor oficialmente designado.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisição do seu respectivo objeto
pela FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e ouras entidades, desde que solicitem
previamente a sua adesão à ata, nos limites permitidos pela legislação correspondente.

5. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificação, marca do produto, empresa e representante legal,
encontram-se enunciados na presente ata:
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Nome da empresa
CNPJ
Representante Legal
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
02.953.871/0001-55
CLEUDEMBERG SANTOS DA
ALFA SERGIPANO
SILVA
End: Rua São Francisco, nº 201-B, Térreo, Nossa Senhora de Fátima, Itabuna/BA, CEP: 45604-012
Tel: (73) 3211-5630
E-mail: alfasergipano@hotmail.com

ITEM
Item

Discriminação

Unid.

Quant.

Marca

V. Unit.

V. Total

04

ATUM, ralado, em óleo comestível. Embalagem com
mínimo 170 g e máximo 180 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e de acordo com
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
ERVILHA, reidratadas, em conserva. Embalagem
com peso drenado 200 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
PALMITO, pupunha, em conserva. Embalagem
contendo no mínimo 500 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo a Resolução 13/77 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.

UND

150

88

6,53

979,50

UND

120

BONNARE

3,35

402,00

UND

30

PALMEIRON

17,00

510,00

EXTRATO, de tomate, concentrado. Embalagem
com no mínimo 350 g, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS.
CALDO, para culinária, de carne, caixa contendo 12
unidades, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
CALDO, para culinária, de galinha. Embalagem:
caixa contendo 12 unidades, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
CANELA, em casca. Embalagem contendo 20 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
CHA, de BOLDO Embalagem: caixa com mínimo de
10 saquinhos e máximo de 15 saquinhos, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo com a
Portaria 519/98 - Anvisa.
CRAVO, Embalagem contendo 20 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo a Resolução

UND

800

PADIM

2,48

1.984,00

CAIXA

80

APTI

3,50

280,00

CAIXA

80

APTI

3,50

280,00

UND

280

BOM SABOR

3,00

840,00

CAIXA

80

MARATÁ

3,90

312,00

UND

240

BOM SABOR

3,00

720,00

07

11

15

29

30

31

33

38

2022

Av. Fernando Gomes Oliveira, s/nº - CEP: 45.600-000 – Itabuna –Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DZ8LIGBGBUODAWGC0QDISQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Julho de 2022
22 - Ano - Nº 1770

Itabuna

FASI

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DE ITABUNA

40

41

43

45

46

49

50

51

56

57

65

12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
AMENDOIM, de primeira, descascado, maduro.
Embalagem de 500 g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e de acordo com a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
BISCOITO, água. Embalagem com mínimo de 400g,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
BISCOITO, integral, tipo cream cracker. Embalagem
dupla contendo 400 g, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Biscoito com sal de polvilho azedo 200 gramas Biscoito com sal, de polvilho
azedo, gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal
refinado, leite em pó e farinha de
soja, não contém glúten, saco plástico atóxico
transparente com 200 gramas
CHOCOLATE, em pó, solúvel, natural SEM ADIÇÃO
DE AÇUCAR. Embalagem com 200 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
DOCE, amendoim, tipo paçoca, industrializado,
embalado individualmente, peso ≥20 gramas, com
registro Ministério da Agricultura e/ou Vigilância
Sanitária.
DOCE, de banana, industrializado, embalado
individualmente, peso ≥20 gramas, com registro
Ministério da Agricultura e/ou Vigilância Sanitária.
DOCE, de amendoim, tipo pé-de-moleque,
industrializado, peso ≥20 gramas, com registro
Ministério da Agricultura e/ou Vigilância Sanitária.
GOIABADA. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
NOTA: PRODUTO PARA MERENDA ESCOLAR
UVA passa escura, sem semente. Embalagem com
200g, do produto com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura.
QUEIJO, ralado, tipo parmesão, tradicional.
Embalagem: pacote com no mínimo 100 g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
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PACOTE

80

DULAR

10,94

875,20

UND

500

VITARELLA

6,67

3.335,00

UND

700

PETYAN

5,80

4.060,00

UND

500

CALHAU

7,29

3.645,00

UND

720

APTI

17,34

12.484,80

UND

10.000

MENDOQUITA

0,45

4.500,00

UND

10.000

ALIANÇA

0,40

4.000,00

UND

10.000

MENDOQUITA

0,32

3.200,00

UND

150

XAVANTE

5,96

894,00

PACOTE

100

LA PREFERIDA

7,99

799,00

PACOTE

980

SOL

6,73

6.595,40
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79

88

90

95

97

101

102

MASSA, de sopa, a base de farinha de trigo, com
ovos. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido, de acordo com as Norma
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
FARINHA, de rosca, com no mínimo 500 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
CAFE, torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250
gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza
da Associação Brasileira da Indústria do Café ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da
Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da
Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
Embalagem contendo data de fabricação e prazo de
validade.
FLOCOS, de milho, pré-cozido. Embalagem com 500
g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
SAL refinado, iodado, para consumo doméstico.
Embalagem contendo 01 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS ou registro no Ministério
da Agricultura.
PANETONE - SABOR CHOCOLATE, COMPOSTO
DE FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA
VEGETAL, MANTEIGA, GEMA DE OVO, LEITE EM
PO INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL,
ESTABILIZANTE MONO, DIGLICERIDEOS DE
ACIDOSGRAXOS, AROMATIZANTE, CONTEM
GLUTEN ECONSERVADORES PROPINATO DE
CALCIO, ACIDOASCORBICO, ACONDICIONADO EM
CAIXA,CONTENDO 400 GRAMAS .
XEREM, a base de milho triturado. Embalagem com
500 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, de acordo com Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.

PACOTE

400

PETYAN

4,74

1.896,00

UND

360

DULAR

5,54

1.994,40

PACOTE

4500

LOSANGO

7,01

31.545,00

UND

1300

CUCO

2,19

2.847,00

KG

1200

SUPERSAL

1,28

1.536,00

UND

100

DIVINO

14,70

1.470,00

UND

500

DULAR

2,99

1.495,00

Valor Total dos Itens: 93.479,30

VALOR TOTAL DA ATA: 93.479,30

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães e deverão ser entregues no setor de Nutrição deste local, no período vespertino das 13:00
as 17:00 horas, sendo a entrega quinzenal após a assinatura do contrato ou recebimento da
autorização de fornecimento.
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7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento por meio de contrato ou documento equivalente (autorização de
fornecimento), observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações
contidas na legislação pertinente.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento dos produtos deve respeitar as especificações e marca definidas na proposta da
signatária, além da quantidade dos mesmos solicitados no contrato ou na autorização de
fornecimento, sob pena de devolução dos produtos pelo setor de Almoxarifado e registro da
ocorrência para aplicação das penalidades cabíveis.
8.1.1. Qualquer problema que ocorrer na entrega dos produtos de ordem alheia à vontade do
fornecedor e que venha comprometer o cumprimento dos prazos de entrega deve ser informado
imediatamente à Administração, com antecedência suficiente para que esta tome as providências
cabíveis para suprimento do seu estoque.
8.1.2. Excepcionalmente, será aceito a entrega de produto com marca diversa da que foi apesentada
na proposta de preços da signatária da Ata, desde que presentes os seguintes requisitos:
a) Que haja comunicado oficial da empresa signatária acompanhada de documentos
comprobatórios, informando os motivos da necessidade de substituição da marca.
b) Que a marca do produto a ser entregue seja de qualidade igual ou superior à cotada na
licitação, devidamente comprovada por meio de laudo técnico expedido pelo setor
competente do Hospital de base Luís Eduardo Magalhães.
c) Que seja situação esporádica, ou seja, não reincidente com o mesmo fornecedor.

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA
REGISTRO DE PREÇOS).
8.3. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de
quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o
cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.
9. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I.

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo órgão, consoante o disposto no
art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
10.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor
superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93, conforme determinado pelo § 8º do art. 15
do diploma legal mencionado.
10.2. A unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de procederá
inspeção de qualidade nos produtos e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo
com as especificações do objeto licitado.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
11.1.1. Pelo Setor de Licitações, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
11.1.1.1 a (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
11.1.1.2 a (s) detentora (s) não retirar (em) o contrato ou documento equivalente no prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);
11.1.1.3 a(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
11.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações decorrente deste
instrumento de registro;
11.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
11.1.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida ao Setor de Licitações, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo
que tiver dado origem ao registro de preços.
11.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao Setor de
Licitações, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessários para recebimento de correspondência e outros documentos.
12. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
12.1. As aquisições do objeto da presente ata de registro de preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão gerenciador, por meio do servidor oficialmente designado para tal fim, após manifestação
favorável da Contabilidade.
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13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura
de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14. DAS SANÇÕES
14.2.

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata, erros ou
atraso na execução e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
detentora do registro as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do contrato ou autorização de
fornecimento, conforme o caso, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha
a ser reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no atendimento aos chamados
técnicos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor dos materiais
defeituosos, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do
cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
d) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato ou autorização de
fornecimento, caso a Contratada não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo
de caso fortuito ou força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta
instituição, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave ou faltas leves
ocorridas reiteradas vezes;
f) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato ou autorização de fornecimento,
comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
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14.3.

As multas referidas neste Edital serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

14.4.

As sanções previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas “a”,
“e” e “f”.

14.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.
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As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE
PREÇOS), as propostas com preços, especificação, por item na ordem classificatória das empresas.
14.2. O (s) caso (s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido
e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das testemunhas abaixo.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Pregoeira

Roberto Gama Pacheco Junior
Diretor/Presidente

COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ALFA SERGIPANO
CNPJ: 02.953.871/0001-55
CLEUDEMBERG SANTOS DA SILVA
RG: 1017107203
CPF: 004.184.965-52
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 081/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (produtos não perecíveis estocáveis).
DATA DE REALIZAÇÃO: 15/06/2022
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/07/2022
VALIDADE: 12 DOZE MESES

A FUNDAÇÃO DE ATENCÃO À SAÚDE DE ITABUNA, CNPJ nº 02.762.633/0001-62, sediada à Av.
Fernando Gomes, S/N Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna-Ba, representada neste ato por
seu diretor o Sr. Roberto Gama Pacheco Junior, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS),
transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação constante no processo
administrativo nº 215/2022, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) por Item/Lote, observadas as condições do edital que integra
este instrumento de registro bem como do edital de Pregão, nos autos do processo em epígrafe,
observada a ordem de classificação.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS), que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata.

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de (xxx) meses, contados a partir
da publicação no Diário Oficial do Município.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá à Fundação de Atenção à Saúde
de Itabuna, por meio de servidor oficialmente designado.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisição do seu respectivo objeto
pela FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e ouras entidades, desde que solicitem
previamente a sua adesão à ata, nos limites permitidos pela legislação correspondente.

5. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificação, marca do produto, empresa e representante legal,
encontram-se enunciados na presente ata:
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Nome da empresa
CNPJ
Representante Legal
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE
21.542.290/0001-75
ANA GEISA COSTA
PRODUTOS ALIMENTICIOS
SANTANA SANTOS
End: Rua Adolfo Maron, nº 117, Sala 203, Centro, Itabuna/BA, CEP: 45600-060
Tel: (73) 99812-7037/99130-9664
E-mail: mageecomercio@hotmail.com

ITEM
Item

Discriminação

Unid.

Quant.

Marca

V. Unit.

V. Total

05

AZEITONA, verde, em conserva. Embalagem
contendo no mínimo 500 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, de acordo a Resolução 13/77 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA

UND

300

TING

10,79

3.237,00

Valor Total do item: 3.237,00

VALOR TOTAL DA ATA: 3.237,00

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães e deverão ser entregues no setor de Nutrição deste local, no período vespertino das 13:00
as 17:00 horas, sendo a entrega quinzenal após a assinatura do contrato ou recebimento da
autorização de fornecimento.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento por meio de contrato ou documento equivalente (autorização de
fornecimento), observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações
contidas na legislação pertinente.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento dos produtos deve respeitar as especificações e marca definidas na proposta da
signatária, além da quantidade dos mesmos solicitados no contrato ou na autorização de
fornecimento, sob pena de devolução dos produtos pelo setor de Almoxarifado e registro da
ocorrência para aplicação das penalidades cabíveis.
8.1.1. Qualquer problema que ocorrer na entrega dos produtos de ordem alheia à vontade do
fornecedor e que venha comprometer o cumprimento dos prazos de entrega deve ser informado
imediatamente à Administração, com antecedência suficiente para que esta tome as providências
cabíveis para suprimento do seu estoque.
8.1.2. Excepcionalmente, será aceito a entrega de produto com marca diversa da que foi apesentada
na proposta de preços da signatária da Ata, desde que presentes os seguintes requisitos:
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a) Que haja comunicado oficial da empresa signatária acompanhada de documentos
comprobatórios, informando os motivos da necessidade de substituição da marca.
b) Que a marca do produto a ser entregue seja de qualidade igual ou superior à cotada na
licitação, devidamente comprovada por meio de laudo técnico expedido pelo setor
competente do Hospital de base Luís Eduardo Magalhães.
c) Que seja situação esporádica, ou seja, não reincidente com o mesmo fornecedor.

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA
REGISTRO DE PREÇOS).
8.3. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de
quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o
cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.
9. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I.

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
I.

II.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo órgão, consoante o disposto no
art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
10.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor
superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93, conforme determinado pelo § 8º do art. 15
do diploma legal mencionado.
10.2. A unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de procederá
inspeção de qualidade nos produtos e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo
com as especificações do objeto licitado.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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11.1. A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
11.1.1. Pelo Setor de Licitações, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
11.1.1.1 a (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
11.1.1.2 a (s) detentora (s) não retirar (em) o contrato ou documento equivalente no prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);
11.1.1.3 a(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
11.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações decorrente deste
instrumento de registro;
11.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
11.1.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida ao Setor de Licitações, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo
que tiver dado origem ao registro de preços.
11.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao Setor de
Licitações, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessários para recebimento de correspondência e outros documentos.
12. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
12.1. As aquisições do objeto da presente ata de registro de preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão gerenciador, por meio do servidor oficialmente designado para tal fim, após manifestação
favorável da Contabilidade.
13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura
de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14. DAS SANÇÕES
14.2.

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata, erros ou
atraso na execução e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
detentora do registro as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do contrato ou autorização de
fornecimento, conforme o caso, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha
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a ser reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no atendimento aos chamados
técnicos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor dos materiais
defeituosos, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do
cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
d) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato ou autorização de
fornecimento, caso a Contratada não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo
de caso fortuito ou força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta
instituição, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave ou faltas leves
ocorridas reiteradas vezes;
f) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato ou autorização de fornecimento,
comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
14.3.

As multas referidas neste Edital serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

14.4.

As sanções previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas “a”,
“e” e “f”.

14.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

14.6.

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE
PREÇOS), as propostas com preços, especificação, por item na ordem classificatória das empresas.
14.2. O (s) caso (s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido
e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das testemunhas abaixo.
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Renata Bomfim Silva Oliveira
Pregoeira

Roberto Gama Pacheco Junior
Diretor/Presidente

MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 21.542.290/0001-75
ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS
RG: 12861579-60
CPF: 051.585.255-44
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 082/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (produtos não perecíveis estocáveis).
DATA DE REALIZAÇÃO: 15/06/2022
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/07/2022
VALIDADE: 12 DOZE MESES

A FUNDAÇÃO DE ATENCÃO À SAÚDE DE ITABUNA, CNPJ nº 02.762.633/0001-62, sediada à Av.
Fernando Gomes, S/N Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna-Ba, representada neste ato por
seu diretor o Sr. Roberto Gama Pacheco Junior, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS),
transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação constante no processo
administrativo nº 215/2022, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) por Item/Lote, observadas as condições do edital que integra
este instrumento de registro bem como do edital de Pregão, nos autos do processo em epígrafe,
observada a ordem de classificação.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE PREÇOS), que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta ata.

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de (xxx) meses, contados a partir
da publicação no Diário Oficial do Município.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá à Fundação de Atenção à Saúde
de Itabuna, por meio de servidor oficialmente designado.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisição do seu respectivo objeto
pela FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA e ouras entidades, desde que solicitem
previamente a sua adesão à ata, nos limites permitidos pela legislação correspondente.

5. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificação, marca do produto, empresa e representante legal,
encontram-se enunciados na presente ata:
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Nome da empresa
CNPJ
Representante Legal
GEF COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS
11.347.569/0001-44
GILMAR EDUVIRGENS
EIRELI
FERREIRA
End: Rua Olivia Torres, nº 26-A, Térreo, Saõ Caetano, Itabuna/BA, CEP: 45607-072
Tel: (73) 98821-5111
E-mail: gef.alimentos@hotmail.com

ITEM
Item

Discriminação

Unid.

Quant.

Marca

V. Unit.

V. Total

10

SARDINHA, em conserva, em óleo de soja comestível.
Embalagem com no mínimo 83 g de peso drenado, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura
AZEITE de dendê, puro, baixa acidez. Embalagem com
500 ml, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou Resolução da Anvisa/MS.
MAIONESE, tradicional. Embalagem tipo sachê, com no
mínimo 480 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA

LATA

100

COQUEIRO

5,50

550,00

UND

40

YAO

10,47

418,80

UND

150

LIZA

4,00

600,00

MARGARINA light, vegetal, com reduzido teor de
gordura hidrogenada e adoção de gordura insaturada,
redução de no mínimo 30% de calorias em relação a
tradicional. Embalagem com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e validade, peso
liquido de acordo com as Normas e/ou resoluções
vigentes da Anvisa/MS Embalagem: 500gramas
VINAGRE de álcool Embalagem: com 750 ml, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS. NOTA: item cadastrado
para atender a necessidade especifica da unidade que
dispõe de justificativa técnica.
BISCOITO, tipo cream cracker. Embalagem dupla
contendo 400 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
BISCOITO, tipo Maizena. Embalagem dupla, contendo
400 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
GELATINA, em pó, sem sabor. Embalagem: com
mínimo de 35 g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
GELATINA, em pó, sabor morango. Embalagem: com
mínimo de 35 g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquida, de acordo

UND

700

DELICIA

8,84

6.188,00

UND

2400

MARATÁ

2,00

4.800,00

UND

1400

PETYAN

5,22

7.308,00

UND

1600

PETYAN

4,90

7.840,00

UND

250

DR OETKER

1,99

497,50

UND

1200

DR OETKER

1,99

2.388,00

13

18

20

27

42

44

52

53
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54

55

58

59

60

61

68

71

73

74

76

82

com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
GELATINA, em pó, sabor morango, diet. Embalagem:
com mínimo de 35 g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquida,
de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
GELATINA, em pó, sabor abacaxi, diet. Embalagem com
mínimo de 35 g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo
com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
CREME, de leite, tradicional. Embalagem: com 300 g,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
LEITE, condensado, tradicional. Embalagem: lata com
395 g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
LEITE, de coco, tradicional. Embalagem com 500 ml,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
LEITE, de soja, isenta de lactose, em pó Embalagem:
lata com 300 g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da
Agricultura.
ARROZ, parboilizado, classe longo fino, tipo 1.
Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.
FEIJAO, fradinho, tipo 1. Embalagem: com 500g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.
GRAO, de bico, seco. Embalagem com no mínimo 500
gramas com indicação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
saúde.8915
LENTILHA, embalagem com 500g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/MS.
MACARRAO, tipo espaguete, a base de farinha, com
ovos. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
AÇUCAR, refinado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor
branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, de acordo com a

2022

UND

600

DR OETKER

1,99

1.194,00

UND

600

DR OETKER

1,99

1.194,00

LATA

1200

NESTLÉ

4,00

4.800,00

LATA

250

ITALAC

6,00

1.500,00

UND

780

BAHIA

3,91

3.049,80

LATA

1000

SUPRASOY

22,00

22.000,00

KG

7400

DONA ANA

4,81

35.594,00

PACOTE

900

DULAR

4,38

3.942,00

PACOTE

400

KICALDO

9,00

3.600,00

PACOTE

300

KICALDO

11,00

3.300,00

PACOTE

2000

MASSAS
PAULISTA

3,00

6.000,00

KG

4500

VIDA

4,58

20.610,00
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89

Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos – CNNPA
FARINHA, de trigo, especial. Embalagem com 01 Kg,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa/MS.

KG

1800

SARANDI

5,38

9.684,00

Valor Total dos Itens: 147.058,10

VALOR TOTAL DA ATA: 147.058,10

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do Hospital de Base Luís Eduardo
Magalhães e deverão ser entregues no setor de Nutrição deste local, no período vespertino das 13:00
as 17:00 horas, sendo a entrega quinzenal após a assinatura do contrato ou recebimento da
autorização de fornecimento.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento por meio de contrato ou documento equivalente (autorização de
fornecimento), observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações
contidas na legislação pertinente.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento dos produtos deve respeitar as especificações e marca definidas na proposta da
signatária, além da quantidade dos mesmos solicitados no contrato ou na autorização de
fornecimento, sob pena de devolução dos produtos pelo setor de Almoxarifado e registro da
ocorrência para aplicação das penalidades cabíveis.
8.1.1. Qualquer problema que ocorrer na entrega dos produtos de ordem alheia à vontade do
fornecedor e que venha comprometer o cumprimento dos prazos de entrega deve ser informado
imediatamente à Administração, com antecedência suficiente para que esta tome as providências
cabíveis para suprimento do seu estoque.
8.1.2. Excepcionalmente, será aceito a entrega de produto com marca diversa da que foi apesentada
na proposta de preços da signatária da Ata, desde que presentes os seguintes requisitos:
a) Que haja comunicado oficial da empresa signatária acompanhada de documentos
comprobatórios, informando os motivos da necessidade de substituição da marca.
b) Que a marca do produto a ser entregue seja de qualidade igual ou superior à cotada na
licitação, devidamente comprovada por meio de laudo técnico expedido pelo setor
competente do Hospital de base Luís Eduardo Magalhães.
c) Que seja situação esporádica, ou seja, não reincidente com o mesmo fornecedor.

8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA
REGISTRO DE PREÇOS).
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8.3. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de
quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o
cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.
9. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
I.

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
II. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
I.

II.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo órgão, consoante o disposto no
art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
10.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor
superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8.666/93, conforme determinado pelo § 8º do art. 15
do diploma legal mencionado.
10.2. A unidade Administrativa que emitir a nota de empenho reserva-se o direito de procederá
inspeção de qualidade nos produtos e rejeitá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo
com as especificações do objeto licitado.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
11.1.1. Pelo Setor de Licitações, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
11.1.1.1 a (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
11.1.1.2 a (s) detentora (s) não retirar (em) o contrato ou documento equivalente no prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);
11.1.1.3 a(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII,
da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
11.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações decorrente deste
instrumento de registro;
11.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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11.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
11.1.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida ao Setor de Licitações, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo
que tiver dado origem ao registro de preços.
11.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao Setor de
Licitações, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessários para recebimento de correspondência e outros documentos.
12. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
12.1. As aquisições do objeto da presente ata de registro de preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão gerenciador, por meio do servidor oficialmente designado para tal fim, após manifestação
favorável da Contabilidade.
13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavratura
de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14. DAS SANÇÕES
14.2.

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata, erros ou
atraso na execução e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a
seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
detentora do registro as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do contrato ou autorização de
fornecimento, conforme o caso, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha
a ser reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no atendimento aos chamados
técnicos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor dos materiais
defeituosos, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do
cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
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d) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato ou autorização de
fornecimento, caso a Contratada não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo
de caso fortuito ou força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta
instituição, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave ou faltas leves
ocorridas reiteradas vezes;
f) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato ou autorização de fornecimento,
comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
14.3.

As multas referidas neste Edital serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

14.4.

As sanções previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas “a”,
“e” e “f”.

14.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

14.6.

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 (PARA REGISTRO DE
PREÇOS), as propostas com preços, especificação, por item na ordem classificatória das empresas.
14.2. O (s) caso (s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei
Federal 8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido, conferido
e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das testemunhas abaixo.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Pregoeira

Roberto Gama Pacheco Junior
Diretor/Presidente
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GEF COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ: 11.347.569/0001-44
GILMAR EDUVIRGENS FERREIRA
RG: 95753583-0
CPF: 016.291.145-96
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