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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 271/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA,
representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, considerando o julgamento
da licitação, Pregão Eletrônico nº 056/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº
271/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa JFA PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ: 37.820.643/0001-91, localizada a AVENIDA SÃO PAULO, Nº. 584, APTO 202, Bairro:
JARDIM CARAÍPE, Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS - BA, CEP: 45.990-710, representada pela Srª. JULIANA
PORTELA FERNANDES, inscrito no CPF nº 022.719.025-41, RG 11.747.992-69 SSP/BA, de acordo com a

classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(LOTES FRACASSADOS E REVOGADOS DO PE038/2022), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e
discriminados no Processo Administrativo 271/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº
056/2022 (SRP) e na proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 313.464,84 (trezentos treze mil quatrocentos e
sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sendo os seguintes itens e preços relacionados
no ANEXO I desta ata de registro de preços:
2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
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3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na alínea
“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data da
sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas
condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima definida
considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente de qualquer
outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis
à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no
mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1 e
5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só dessa
forma produzirão efeito.
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6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº
056/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas
que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas transcrições.
6.4 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à
ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
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§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura
Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 25 de outubro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
JFA PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022

LOTE I - LEITE EM PÓ DIVERSOS
Item

1

2

3

Descrição
Leite em Pó - Desnatado,contendo fosfato tricálcio, vitamina A, C e D, ferro
e emulsionante lecitina de soja.A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
data de validade e número do registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem 400gr
Leite em Pó - Integral, contendo no mínimo 26% de gorduras, embalagem
aluminizada, resistentes, não violados que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, contendo no mínimo 200g. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade e número do registro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem 200gr
Leite em Pó - Sem Lactose, leite semidesnatado com 1,55% de gordura,
enzima lactase, vitaminas (C, A e D) e estabilizantes (citrato de sódio,
trifosfato de sódio, difosfato de sódio e monofosfato de sódio). Não contém
glúten. .A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade e
número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Embalagem de 400gr.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL

MARCA

418

R$ 45,52

19.027,36

NESTLÉ

KG

3168

R$ 53,87

170.660,16

EMBARÉ

UND

154

R$ 59,00

9.086,00

NESTLÉ

Und

Q.Total

UND
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4

5

Leite em Pó - Para Lactentes de 0 a 6 Meses, Uma fórmula infantil com ferro
e Prebióticos, Possui um mix de gorduras que incui os ácidos graxos
essenciais, além de vitaminas e minerais. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade e número do registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Embalagem de 400gr - Tipo NAN 1
Leite em Pó - Para crianças acima de 06 meses, é um leite de transição,
acidificado biologicamente, o que o torna particularmente fácil de digerir,
melhorando a tolerância em lactentes com tendência para transtornos
digestivos ligeiros, com Prebióticos, possui um mix de gorduras que inclui os
ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade e número do registro. O produto
deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.Embalagem de 400gr - Tipo NAN 2.
VALOR TOTAL

UND

188

R$ 58,04

10.911,52

DANONE

UND

180

R$ 57,11

10.279,80

DANONE

219.964,84

LOTE V - SUPORTE NUTRICIONAL
Item
1

2

Descrição

Und

Albumina 100% - Albumina 100%-Composto de globulinas formada
Und/500g
exclusivamente por aminoácidos (homoproteína).
Bebida Láctea com vitaminas minerais e fibras-Complemento alimentar que
tem como objetivo oferecer ao consumidor um produto com nutrientes
Und/200ml
adequados para pessoas com 50anos ou mais. Com 16 g de proteína e uma
combinação exclusiva de Cálcio e Vitamina D.

Q.Total

VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL

24

74,78

24

21,99

1.794,72

527,76
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3

4

5
6

7

8

9

Suplemento oral lácteo, em pó, hiperprotéico, tendo como fonte de proteína a
do leite, rico em vitaminas A, D, E, complexo B e cálcio e minerais e como
GRAMAS
fonte de carboidrato a maltodextrina e a sacarose. Sabor baunilha, morango e
chocolate. Embalagem com, no mínimo, 380g.
Composto Lácteo enriquecido com vitaminas minerais e fibras em pócomplemento alimentar que tem como objetivo oferecer ao consumidor um
Pt/740g
produto com nutrientes adequados para pessoas com 50 anos ou mais. Com
16g de proteína e uma combinação exclusiva de Cálcio e Vitamina D.
Glutamina-L- Glutamina 100%

Pt/300g

Preoteína Isolada de Soro do Leite - Composto por proteína do soro do leite,
importante fonte de aminoácidos de cadeia ramificada. Isento de açucares e 900g
lactose, fornece 27g de proteína por porção
Suplemento - Danone - Cubitan 200ml - Kit 24 unid - Terapia nutricional oral
desenhada especificamente para a cicatrização de úlceras por pressão e outras
situações que exijam estímulo da cicatrização. Hiperprotéico, acrescido de
Kit
arginina e com alto teor de micronutrientes relacionados à cicatrização (zinco,
selênio, vitaminas C, A e E), além da presença do exclusivo mix de
carotenóides. NÃO CONTÉM GLUTÉN.
Suplemento -para terapia nutricional especifico para pacientes oncológicoshiperprotéico hipercalórico - terapia nutricional oral específica para
Cx
suplementação, pronta para beber, hiperprotéica e hipercalórica. Acrescido
c/4/125ml
com mix de fibras e mix de carotenoides. NÃO CONTÉM GLUTÉN.
ALÉRGICOS: CONTÉN DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE.
Vitamina D - Vitamina D 3 (colecalciferol) de 1000 UI apresentação em
Cx/30Cap
capsulas moles
VALOR TOTAL

350

76,14

144

194,21

53

258,82

12

375,62

84

146,20

24

137,82

70

39,27

26.649,00

27.966,24

13.717,46
4.507,44

12.280,80

3.307,68

2.748,90
93.500,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 271/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA,
representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, considerando o julgamento
da licitação, Pregão Eletrônico nº 056/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº
271/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa SELMI OLIVEIRA SANTOS COSTA EIRELI, inscrita
no CNPJ: 29.069.231/0001-33, localizada a Rua CRISTOVÃO COLOMBO, nº 772 – Bairro: PEQUI,
Cidade: EUNÁPOLIS - BAHIA, CEP: 45828-156, representada pelo Sr ALEXSANDRO SANTOS SILVA,
inscrito no CPF nº 004.176.305-06, RG 060441862-20 SSP/BA,, de acordo com a classificação por
ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se
as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto Federal nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(LOTES FRACASSADOS E REVOGADOS DO PE038/2022), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e
discriminados no Processo Administrativo 271/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº
056/2022 (SRP) e na proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 464,530,80 (quatrocentos e sessenta e quatro mil
quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), sendo os seguintes itens e preços relacionados no
ANEXO I desta ata de registro de preços:
2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
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3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na alínea
“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data da
sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas
condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima definida
considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente de qualquer
outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis
à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no
mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1 e
5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só dessa
forma produzirão efeito.
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6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº
056/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas
que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas transcrições.
6.4 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à
ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
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§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura
Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 25 de outubro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
SELMI OLIVEIRA SILVA COSTA EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
LOTE II - PÃES
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

Q.TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Pão de Doce - Composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento
químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente
e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Unidade 50gr.
Pão de Forma - Produto obtido pela cocção da massa em formas untadas com
gordura, resultando em pão com casca fina, macia e grande quantidade de miolo.
Deverá constar em sua embalagem a data de validade e peso liquido. Embalagem
de 500gr.

kg

10.171

R$ 19,10

R$ 194.266,10

2

PANIFICADORA
BARBOSA
Kg

283

R$ 18,05

R$ 5.108,15

PANIFICADORA
BARBOSA

3

Pão de Forma Integral com Grãos - Composto por Farinha de trigo, farinha
integral, água, sal, fermento e grãos integrais. Deverá constar em sua embalagem
a data de validade e peso liquido. Unidade de 50gr.

Kg

580

R$ 19,00

R$ 11.020,00

4

Pão de Leite - Composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento
químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente
e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Unidade de 50gr.
Pão Francês - Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo
especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue
íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega.
Unidade de 50gr.
Pão francês integral - Composto por Farinha de trigo, farinha integral, água, sal,
fermento e grãos integrais. O produto deverá apresentar validade mínima de 24
horas após entrega. Unidade de 50gr.

Kg

435

R$ 14,25

R$ 6.198,75

5

6

MARCA

PANIFICADORA
BARBOSA
PANIFICADORA
BARBOSA

kg

9.838

R$ 15,80

R$ 155.440,40

PANIFICADORA
BARBOSA
kg

390

R$ 18,79

R$ 7.328,10
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8

Pão Hipossódico - É um alimento para fins especiais, com o objetivo de oferecer
uma massa de pão sem adição de cloreto de sódio ( Sal)contribui para uma
alimentação saudável com baixo teor de sódio. Unidade de 50 gr.
Pão para Cachorro Quente - Peso líquido de 50 gramas cada unidade, cortado
ao meio longitudinalmente para colocação de recheio, acondicionado em saco
plástico atóxico, transparente e fechado. Unidade de 50gr
VALOR TOTAL

kg

2.200

R$ 21,15

R$ 46.530,00

kg

2.023

R$ 19,10

R$ 38.639,30

R$ 464.530,80
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 271/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 (SRP)
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA,
representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, considerando o julgamento
da licitação, Pregão Eletrônico nº 056/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº
271/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa CHURRASCARIA ESPETO DE BOI LTDA - ME,
inscrita no CNPJ: 25.064.172/0001-50, localizada a AV. ADNO MUSSER, nº 20 – Bairro: JOSÉ
FONTANA 1, Cidade: PORTO SEGURO - BAHIA, CEP: 45.810-000, representada pelo Sr JOSÉ DE
JESUS MELO JÚNIOR, inscrito no CPF nº 021.230.565-45, RG 9392379-11 SSP/BA,, de acordo com
a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(LOTES FRACASSADOS E REVOGADOS DO PE038/2022), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e
discriminados no Processo Administrativo 271/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº
056/2022 (SRP) e na proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de
Registro de Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 1.385.944,70 (um milhão trezentos e oitenta e cinco
mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), sendo os seguintes itens e preços
relacionados no ANEXO I desta ata de registro de preços:
2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
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3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na alínea
“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data da
sua assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas
condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima definida
considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente de qualquer
outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis
à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no
mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1 e
5.1.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só dessa
forma produzirão efeito.
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6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº
056/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas
que fazem parte integrante desta Ata, independentemente de suas transcrições.
6.4 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à
ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
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§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura
Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 25 de outubro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
CHURRASCARIA ESPETO DE BOI LITDA - ME
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
LOTE III - LANCHES
ITEM

UND

Q.TOTAL

Und

3.330

Und

3

Salgado frito (Coxinha, pastel, etc), tipo lanche, peso
140g.Alimentos em perfeito estado para consumo, Isento de mofos,
bolores, de odores estranhos e substâncias nocivas. Empresa
inspecionada e com Alvará Sanitário vigente

4

Salgado Assado (Empada, Pastel Forno, esfirra etc), tipo lanche
140g. Alimentos em perfeito estado para consumo, Isento de mofos,
bolores, de odores estranhos e substâncias nocivas. Empresa
inspecionada e com Alvará Sanitário vigente.

1

2

5

6

7

DESCRIÇÃO
Sanduiche -Pão, Queijo, Presunto, Alimentos em perfeito estado
para consumo, Isento de mofos, bolores, de odores estranhos e
substâncias nocivas. Empresa inspecionada e com Alvará Sanitário
vigente.
Sanduiche Natural - Pão de forma, frango desfiado, cenoura e
milho verde.Alimentos em perfeito estado para consumo, Isento de
mofos, bolores, de odores estranhos e substâncias nocivas.
Empresa inspecionada e com Alvará Sanitário vigente.

Salgado frito (Coxinha, pastel, risole etc), tipo Coquitel 30g
Alimentos em perfeito estado para consumo, Isento de mofos,
bolores, de odores estranhos e substâncias nocivas. Empresa
inspecionada e com Alvará Sanitário vigente.
Salgado Assado (Empada, Pastel Forno, etc), tipo coquitel 30g.
Alimentos em perfeito estado para consumo, Isento de mofos,
bolores, de odores estranhos e substâncias nocivas. Empresa
inspecionada e com Alvará Sanitário vigente
Kit Lanche 1: Refrigerante tipo pichula de 200ml; barra de cereal;
01 Iorgute de fruta; 01 salgado assado de 140g( tipo
empada/saltenha/esfirra)

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MARCA

R$ 5,00

R$ 16.650,00

GIOVANNA CONGELADOS

13.020

R$ 9,00

R$ 117.180,00

GIOVANNA CONGELADOS

Und

12.800

R$ 6,00

R$ 76.800,00

GIOVANNA CONGELADOS

Und

12.300

R$ 6,00

R$ 73.800,00

GIOVANNA CONGELADOS

Cento

1.543

R$ 101,90

R$ 157.231,70

GIOVANNA CONGELADOS

Cento

1.537

R$ 102,00

Kit

10.750

R$ 17,00

R$ 156.774,00

R$ 182.750,00
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Kit Lanche 2: Suco de caixinha de 200ml; 01 bombom serenata; 01
fruta(maçã); 01 sanduiche natural, Kit montado e entregue em
embalagem plástica descartável fechada

Kit

13.550

R$ 17,00

VALOR TOTAL

R$ 230.350,00

GIOVANNA CONGELADOS

1.011.535,70
LOTE IV - REFEIÇÕES

ITEM

1

DESCRIÇÃO
Quentinha - (Prato Feito), conteúdo(arroz, macarrão e feijão em
calda ou tropeiro, dois tipos de carnes variados; legumes e
verduras(batata, abobora, chuchu, quiabo, beterraba, cenoura entre
outros), peso 800grm. Toda marmitex terá que ser acompanhada
de 01 refrigerante em lata gelado de 350ml, sabores diversos.
Comida feita no dia, Isenta de mofos, bolores, de odores estranhos
e substâncias nocivas. Empresa inspecionada e com Alvará
Sanitário vigente. Embalagem Marmitex 800gr.
VALOR TOTAL

UND

Q.TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MARCA

UND

14.150

R$ 26,46

R$ 374.409,00

PRÓPRIA

374.409,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

DECRETO Nº 10.923, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.

Retifica nome de servidor nomeado pelo
Decreto nº 10.874, de 01.08.2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:
Art. 1º - Retificar o nome do servidor relacionado abaixo, nomeado pelo Decreto nº 10.874,
de 01.08.2022, conforme segue abaixo:
ONDE SE LÊ:
Durval Vicente dos Santos Júnior
LEIA-SE:
Durval Vicente dos Santos Neto
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
01.08.2022, revogadas as disposições em contrário.

Eunápolis, Bahia, 13 de setembro de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE E

Rua Arquimedes Martins, s/n - Bairro Centauro, Eunápoli/BA-CEP: 45822-060 / (73) 3261-5810
gabinete@eunapolis.ba.gov.br

prefeunapolis

www.eunapolis.ba.gov.br
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DECRETO Nº 11.003, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre substituição de membros do
Conselho Municipal de Educação - CME e dá
outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, e considerando as disposições da Lei Municipal nº 990/2015 e do Ofício
GAB/SEDUC Nº 514/2022,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam substituídos os membros do Conselho Municipal de Educação – CME,
nomeados pelo Decreto nº 9580/2021, conforme indicação abaixo:
Rrepresentantes do Departamento de Cultura:
• Titular: Shirley Nascimento Santos em substituição a Leandro Carlos Santos Lima;
• Supente: Vivian da Silva Costa Oliveira em substituição a Elieliton Pereira de Oliveira.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Eunápolis, Bahia, em 25 de outubro de 2022.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2022
Diante do parecer prévio emitido pela Procuradoria do Município, bem como a decisão da
Comissão Permanente de Licitação, Reconheço, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente termo do
Pregão Eletrônico para que surtam seus efeitos legais em face do Processo Administrativo nº
271/2022, reconhecendo situação de disputa do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022, cuja as
favorecidas são as Empresas JFA PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no
CNPJ: 37.820.643/0001-91; vencedora dos LOTE I, e V do certame, no Valor de R$ 313.464,84
(trezentos treze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos); a empresa
SELMI OLIVEIRA SANTOS COSTA EIRELI, inscrita no CNPJ: 29.069.231/0001-33, vencedora dos
LOTES II do certame, no Valor de R$ 464,530,80 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos
e trinta reais e oitenta centavos), e a empresa CHURRASCARIA ESPETO DE BOI LTDA - ME, inscrita
no CNPJ: 25.064.172/0001-50, vencedora do LOTE III e IV do certame, no Valor de R$ 1.385.944,70
(um milhão trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta
centavos), tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTES FRACASSADOS E REVOGADOS DO PE038/2022), EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, observando-se os dispositivos
da Lei 8.666/93 na sua redação atual no que cabe à contratação supracitada.

Eunápolis – BA, 25 de outubro de 2022

Cordélia Torres de Almeida
Prefeita Municipal.
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Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 224, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

Concede Licença a Gestante à Servidora Pública
Municipal PRISCILA NASCIMENTO SANTOS e
dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Parágrafo Único do Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, e em
conformidade com o Decreto de Nomeação 10.514, de 1º de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO Requerimento de Direitos e Vantagens solicitando Licença a Gestante,
com anuência da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como início 17.10.2022;
CONSIDERANDO Atestado Médico, anexado ao Requerimento;
CONSIDERANDO que somente em 24.10.2022 o Requerimento foi apresentado ao Núcleo
de Recursos Humanos;

R E S O L V E:

Art. 1.º CONCEDER Licença a Gestante, com início em 17.10.2022 e término
em 17.04.2023, a PRISCILA NASCIMENTO SANTOS, Servidora Pública Municipal no
cargo Chefe de Setor, 200h, matrícula 36846, lotada na Secretaria Municipal Assistência
Social, conforme o que dispõe a Lei nº 341/99, de 16.12.1999 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais, a
Lei Orgânica Municipal e Lei Federal 11.770, de 09 de setembro de 2008.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 17.10.2022, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eunápolis, 24 de outubro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal da Gestão
Decreto nº. 10.514/2022
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 225, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da
Família, à Servidora Pública Municipal ELEN MARA
SOUZA OLIVEIRA SILVA e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Parágrafo Único do Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o
Decreto de Nomeação 10.514, de 1º de fevereiro de 2022,
CONSIDERANDO Requerimento de Direitos e Vantagens da Servidora solicitando
Licença por Motivo de Doença em Pessoa de Família, baseado no artigo 86 da Lei Municipal nº
341/99, datado de 11.07.2022;
CONSIDERANDO que a Servidora comprovou necessidade de sua assistência para
tratamento de seu genitor;
CONSIDERANDO Relatório Médico anexado à solicitação da Servidora, bem como
Comunicação Interna NUSEG Nº 1023/2022, do Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor, que
recomenda o deferimento da solicitação da Servidora por 30 (trinta) dias;

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONCEDER a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, sem prejuízo
da remuneração do cargo efetivo, à Servidora Pública Municipal ELEN MARA SOUZA OLIVEIRA
SILVA, matrícula 6173, Cozinheira, 200h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com início
em 04.10.2022 e término em 04.11.2022, nos termos do Art. 86, da Lei N° 341/99, de 16/12/1999 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis, das Autarquias e Fundações Públicas
Municipais.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 04.10.2022, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eunápolis, 25 de outubro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal da Gestão
Decreto nº. 10.514/2022
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 226, DE 25 DE OUTUBROO DE 2022

Dispõe sobre concessão de extensão de carga
horária à servidora indicada por esta Portaria, e dá
outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Parágrafo Único do Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade
com o Decreto de Nomeação 10.514, de 1º de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
Ofício GAB/SEMAS nº 743/2022;
CONSIDERANDO o quanto disposto pela Lei Municipal nº 969, de 19 de Dezembro de
2014, que “Dispõe sobre o Pano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores
Públicos do Quadro Geral da Administração Direta Autárquica e Fundacional Integrantes
do Poder Executivo do Município de Eunápolis-Bahia: Estabelece Perspectivas de
Desenvolvimento Funcional; Institui Novos Padrões de Vencimento e dá Outras
Providências;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER extensão de carga horária, para 40 horas semanais à
Servidora OVIMARIA DOMINGOS DA ANUNCIAÇÃO, Assistente Social, Matrícula nº
28468, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 01.11.2022.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eunápolis, 25 de outubro de 2022.

Carlos Ronaldo Carvalho dos Santos
Secretário Municipal de Gestão
Decreto nº. 10.514/2022
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 227, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

Concede Licença a Gestante à Servidora Pública
Municipal WILIANE FERREIRA DOS SANTOS e
dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Parágrafo Único do Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, e em
conformidade com o Decreto de Nomeação 10.514, de 1º de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO Requerimento de Direitos e Vantagens solicitando Licença a Gestante,
com anuência da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como início 24.10.2022;
CONSIDERANDO Atestado Médico, anexado ao Requerimento;
CONSIDERANDO que em 24.10.2022 o Requerimento foi apresentado ao Núcleo de
Recursos Humanos;

R E S O L V E:

Art. 1.º CONCEDER Licença a Gestante, com início em 24.10.2022 e término
em 24.04.2023, a WILIANE FERREIRA DOS SANTOS, Servidora Pública Municipal no
cargo Atendente de Farmácia, 200h, matrícula 55184, lotada na Secretaria Municipal
Saúde, conforme o que dispõe a Lei nº 341/99, de 16.12.1999 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Eunápolis, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais, a
Lei Orgânica Municipal e Lei Federal 11.770, de 09 de setembro de 2008.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 24.10.2022, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eunápolis, 25 de outubro de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal da Gestão
Decreto nº. 10.514/2022
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