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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 239/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 (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 058/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 239/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa F.N.
LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ: 08.009.131/0001-41, localizada na Rua
G do Loteamento Jardim América, s/nº, sala C, Stela Dubois, Cidade: Jaguaquara-BA, CEP:
45345-000, representada pelo Srª. MARIA IVONETE DE ARAGÃO CAMPOS, inscrito no CPF nº
CPF: 213.260.705-25 RG: 02.136.638-13 SSP/BA SSP/BA, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitandose 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLISBA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 239/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº 058/2022 (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$ 2.583.999,66 (dois milhões quinhentos e oitenta
e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo os seguintes
itens e preços relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
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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
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;
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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.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 058/2022, 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.
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§ 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.
§ 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, 07 de novembro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
F. N. LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
AÇÚCAR CRISTAL, na cor branca, sacarose de cana-de-açúcar. Sem sujidades ou
insetos. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Embalagem 1 kg.
AMIDO DE MILHO, Amido de milho – produto amiláceo extraído do milho,
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de
pó, devidamente identificada e íntegra. Rótulo apresentando dados de
identificação, número de lote, data de validade, quantidade do produto. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem 200
gramas.
ARROZ BRANCO TIPO 1: Classe Longo Fino com grãos limpos de procedência
Nacional e de safra corrente. Isento de mofo, umidade, odores estranhos e de
substâncias nocivas, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses, peso líquido, de
acordo as norma e Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Embalagem de 1 kg.
ATUM EM LATA, ralado, pescado em conserva, imerso em líquido, tamanho e
coloração uniformes. A lata deve estar íntegra, livre de ferrugem. Peso líquido
do produto drenado. Embalagem de 170 gramas.
AVEIA EM FLOCOS FINOS, produto resultante da moagem de grãos de aveia,
embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de
acordo com as normas e/ou resolução da ANVISA/MS. Embalagem de 170
gramas.

UND

QUANTIDADE

MARCA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

KG

36.676

SAFIRA

R$ 4,20

R$ 154.039,20

PCT

1.770

APTI

R$ 3,10

R$ 5.487,00

KG

71.446

DELLARROZ

R$ 4,20

R$ 300.073,20

LATA

36.312

PALMEIRA

R$ 6,00

R$ 217.872,00

PCT

6.245

PRONTU

R$ 3,45

R$ 21.545,25
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6

7

8

9

10

11

12

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, consistência crocante, s/ corantes artificiais,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, informações
nutricionais, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.
Embalagem de 350 ou 400 gramas cada pacote (com 3 tabletes).
BISCOITO TIPO MAIZENA, Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, informações nutricionais, prazo
de validade, peso líquido e de acordo com a RDC nº 263 de 22/09/2005 da
ANVISA/MS. Embalagem de 350 ou 400 gramas cada pacote (com 3 tabletes).
CACAU EM PÓ, solúvel, sem açúcar, 100% cacau. Deve conter acima de 4g de
fibra na porção de 20g, possuir nome do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Embalagens de 150 ou 200 gramas.
CANELA EM PÓ, apresentando em pó fino homogenio, obtida da casca de
espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração parda, com
aspecto, cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais
estranhos a sua espécie. Acondicionada em saco plástico, atóxico. Embalagem
de 50 gramas.
COCO RALADO, úmido , adoçado. Rótulo com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, informações nutricionais, prazo de validade, peso líquido.
Embalagem de 1kg.
COLORAU (urucum), pó fino, homogêneo, coloração vermelha intensa,
embalagem plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem 500g.
CREME DE LEITE – 100% de origem animal, acondicionado em caixinha tetra
pack, sem sinais de alterações, de forma a garantir a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente dados de
identificação, a procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, registro no órgão competente. Embalagem de 200g.

KG

9.169

SUPRADELY

R$ 9,90

R$ 90.773,10

KG

9.169

SUPRADELY

R$ 9,20

R$ 84.354,80

KG

3.836

PRONTU

R$ 50,00

R$ 191.800,00

PCT

531

ZDELL

R$ 5,39

R$ 2.862,09

KG

2.292

PRONTU

R$ 25,00

R$ 57.300,00

PCT

18.412

DIHOJE

R$ 7,35

R$ 135.328,20

UND

1.991

ITALAC

R$ 4,00

R$ 7.964,00
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ERVILHA, Leguminosa em conserva, pré-cozida, contendo apenas água e sal, com
tamanho e coloração uniformes. A lata deve estar íntegra, livre de ferrugem e
possuir dados de identificação do produto, como marca do fabricante,
informações nutricionais, prazo de validade, lote, peso líquido. Embalagem de
200 gramas.
TAPIOCA GRANULADA TIPO 1 , Primeira qualidade, classe granulada, empacotado
em sacos plásticos, limpos, transparentes, resistentes, atóxicos, não violados,
embalagem com identificação do produto, lote, data de fabricação e de validade.
Produto de cor branca e livre de sujidades. Embalagem de 500 gramas.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: Branca, enriquecida com ferro e ácido
fólico. Aspecto, cor, odor e sabor próprios. Isenta de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos de animais ou vegetais, rótulo com dados do
fabricante, data de fabricação e de validade de acordo com as normas e/ou
resolução da ANVISA/MS. Embalagem de 1 kg.

LATA

442

ODERICH

R$ 3,89

R$ 1.719,38

KG

6.877

BISCOM

R$ 12,00

R$ 82.524,00

KG

1.106

PRIMOR

R$ 7,96

R$ 8.803,76

16

FARINHA DE ROSCA, de 1ª qualidade, acondicionada em embalagem original do
fabricante do produto, com rotulagem, identificação, lote, data validade,
aspecto, cor, odor e sabor próprios, de acordo com as normas e/ou resolução da
ANVISA/MS. Embalagem de 1 kg.

KG

177

PANKO

R$ 26,25

R$ 4.646,25

17

FARINHA MANDIOCA TORRADA REGIONAL. Cor branca – Grupo seca, Tipo 1.
Embalagem plástica com nome do fabricante e identificação do produto, nome
da marca, data de validade e fabricação, peso, de acordo legislação vigente.
Embalagem de 1Kg.

KG

7.142

TIA LÚ

R$ 6,70

R$ 47.851,40

KG

21.540

SUPER
ESPECIAL

R$ 7,65

R$ 164.781,00

UND

442

DONA BENTA

R$ 4,71

R$ 2.081,82

13

14

15

18

19

FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I: “in natura”, grãos de tamanho e forma naturais,
maduros, limpos e secos, embalagem plástica. Livre de sujidades e materiais
estranhos. Peso líquido de acordo com a – Anvisa/MS. Rótulo contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote.
Embalagem de 1kg.
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, composto de pirofosfatoacido de sódio,
bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico. Rótulo contendo dados de
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote.
Embalagem de 100 gramas.
FLOCOS DE MILHO, tipo flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Rótulo com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, lote, peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem 500g.
FUBÁ DE MILHO, produto obtido pela moagem do grão de milho,desgerminado
ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Rótulo
deverá conter a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
lote e peso líquido. O produto deve possuir registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 Kg
GOMA FRESCA, para tapioca, de 1ª qualidade, a vácuo, acondicionada em
embalagem original do fabricante do produto, com rotulagem, identificação,
lote, data validade, conforme as normas da ANVISA. Embalagem de 01 KG.

PCT

15.877

CUCO

R$ 2,02

R$ 32.071,54

KG

4.585

SINHÁ

R$ 4,31

R$ 19.761,35

KG

354

TIA LÚ

R$ 9,41

R$ 3.331,14

23

GRÃO DE BICO, de 1ª qualidade, limpo, constituído de grãos inteiros, com teor
de umidade máxima de 15%, na cor característica a variedade correspondente,
tamanho e formatos naturais, maduros e secos, acondicionado em embalagem
plástica, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e
espécies, não contém glúten. Com identificação do produto, lote, data validade,
conforme legislação. Embalagem de 500g.

PCT

531

PRONTU

R$ 8,07

R$ 4.285,17

24

LEITE DE COCO, pasteurizado e homogeneizado, tradicional. Rótulo com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, informação nutricional, prazo
de validade, lote, conforme legislação. Embalagem caixa tetra pack e/ou garrafa
200 ml.

UND

1.327

GRANVILLE

R$ 1,48

R$ 1.963,96

20

21

22
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25

26

27

28

LEITE EM PÓ INTEGRAL: enriquecido com vitaminas A e D, embalagem com
revestimento interno impermeável a água, com nome e identificação do
produto, com data de fabricação, data de validade, valor nutricional, peso
líquido e de acordo com as normas e/ou resoluções da Anvisa/MS, com registro
no MA. Não aceitamos leite modificado ou reconstituído. Solicito laudo
microbiológico do produto. Solicito que o valor calórico a cada 25,5g contenha:
9,7g a 10g de carboidratos, 6,6g a 7,0 g de proteínas, 6,0g a 7,0g de gorduras
totais, 0g de gordura trans, 90g a 100g de sódio, 200 a 230mg de cálcio.
Embalagem de 200 gramas.
MACARRÃO ESPAGUETE C/ SÊMOLA, massa seca, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, de acordo com as
normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. Rótulo com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote. Embalagem de 500
gramas.
MACARRÃO PARAFUSO C/ SÊMOLA , massa seca, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, de acordo com as
normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. Rótulo com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote. Embalagem de 500g
CANJICA DE MILHO BRANCO, tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados
com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de
detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica, sem furos, sem expurgos,
isenta de qualquer contaminação física ou microbiológica. Embalagem com o
nome do fabricante, identificação do produto, marca, data de validade e
fabricação, e de acordo com as normas e/ou resoluções da Anvisa/MS.
Embalagem 500 gramas.

PCT

6.636

LA
SERENISSIMA

R$ 8,10

R$ 53.751,60

KG

20.992

PETYAN

R$ 8,45

R$ 177.382,40

KG

29.277

PETYAN

R$ 8,45

R$ 247.390,65

PCT

9.169

GAMELEIRA

R$ 5,20

R$ 47.678,80

29

MILHO VERDE, em conserva, contendo apenas água e sal, com tamanho e
coloração uniformes. A lata deve estar íntegra, livre de ferrugem, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, informação nutricional, prazo de
validade, lote, conforme legislação. Embalagem de 200 gramas.

LATA

442

ODERICH

R$ 4,18

R$ 1.847,56

30

OLEO DE SOJA, obtido de matéria prima vegetal, apresentar aspecto límpido,
cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras

UND

26.945

SINHÁ

R$ 9,75

R$ 262.713,75
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31

32

33

34

35

36

37

características indesejáveis, envasado em embalagem plástica. Rótulo com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote,
conforme legislação. Embalagem de 900 ml.
ORÉGANO, desidratado produzido com folhas sãs, limpas, isento de sujidades
contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, lote,
data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 20 gramas.
CAFÉ EM PÓ: De 1ª qualidade, tradicional, torrado e moído; deve apresentar
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses
a partir do dia da entrega. Deve estar embalado a Vácuo em embalagem plástica
original. Pacote de 250 gramas.
PROTEÍNA DE SOJA, texturizada, granulada, desidratada, sabor carne bovina.
Rótulo com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, lote, conforme legislação. Embalagem de 400 gramas.
SAL, refinado, iodado. Aparência:cristais de granulação uniformes, não pegajoso
ou empedrado. Cor branca, inodoro, sabor característico. Rótulo com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote, conforme
legislação. Embalagem de 1 Kg.
SARDINHA, em conserva, ralada, preparada com pescado fresco, limpo,
eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto. Embalagem de 125
gramas.
VINAGRE BRANCO – O produto deve conter entre 4% e 6% de ácido acético. A
embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo da embalagem. Embalagem de 500ml.
UVA PASSA PRETA, desidratada, sem semente, livre de fungos. Embalagem
hermeticamente fechada e rotulada, conforme legislação vigente. Embalagem
de 200 gramas.

PCT

1.327

ZDELL

R$ 2,70

R$ 3.582,90

PCT

9.169

LOSANGO

R$ 7,65

R$ 70.142,85

PCT

1.991

SUPRESOY

R$ 4,17

R$ 8.302,47

KG

14.294

LEVE

R$ 1,07

R$ 15.294,58

LATA

5.309

88

R$ 4,73

R$ 25.111,57

UND

13.794

FIGUEIRA

R$ 1,48

R$ 20.415,12

PCT

1.327

LA VIOLETERA

R$ 5,40

R$ 7.165,80

VALOR TOTAL
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 239/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 (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 058/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, processo administrativo nº 239/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDÊNCIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.472.777/0001-75,
localizada a AVENIDA PAULO SOUTO, Nº. 557, BAIRRO GUSMÃO, EUNÁPOLIS – BA, CEP
45821-014, representada pelo Sr MAXSUEL BOMFIM SANTOS, inscrito no CPF nº
579.237.795-20, RG 06381292-01 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLISBA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 239/2022 nos anexos do edital PREGÃO ELETÔNICO Nº 058/2022 (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$ 4.235.240,32 (quatro milhões duzentos e trinta
e cinco mil duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), sendo os seguintes itens e
preços relacionados no ANEXO I desta Ata de Registro de Preços:
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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
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;
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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.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 058/2022, 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.
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§ 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.
§ 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, 07 de novembro de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

___________________________________________
COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDÊNCIA EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022

LOTE VI - CARNES
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
CARNE BOVINA CHARQUE DIANTEIRO, a vácuo, teor de umidade de
44-45% e teor máximo de sal de 12-15%. Seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC N° 12 DE 02/01/01
ANIVSA/MS. Validade minina de 6 meses. Embalagem de 1 Kg
CARNE BOVINA, TIPO ACÉM, proveniente de bovinos sadios, abatidos
sob inspeção veterinária, manipulada em condições higiênicas
satisfatórias, em peça, congelada embalada em plastico transparente,
aparada. Carne de 2ª, sem osso, constando o nº de inscrição no SIF
ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio. Embalagem de 1 kg.
CARNE BOVINA MOÍDA (músculo ou Acém) com menor teor de
gordura (até 25%), congelada, com SIF ou SIE, embalada em plástico
transparente. Validade minima de 6 meses. Embalagem de 1 kg
CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO: Carne bovina contendo SIF ou SIE,
proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária,
embalada em plástico transparente, deve apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir alguma alteração. O produto deve apresentar
características sensoriais como aspecto próprio não amolecido, nem

UND QUANTIDADE

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

MARCA

KG

6.877

R$ 45,00

R$ 309.465,00

PARAISO

KG

3.539

R$ 35,00

R$ 123.865,00

FRIBOI

KG

51.322

R$ 36,00

R$ 1.847.592,00

BOA CARNE

KG

1.327

R$ 41,00

R$ 54.407,00
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pegajoso, sabor, odor e cor próprios, sem manchas esverdeadas.
Embalagem de 1 kg.

5

6

7

8

CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, carne congelada de bovino sem
osso, com no máximo 8% de gordura, contendo SIF ou SIE, embalada
em plástico transparente. O produto deve apresentar características
sensoriais como aspecto próprio não amolecido, nem pegajoso,
sabor, odor e cor próprios, sem manchas esverdeadas. Embalagem
de 1Kg.
CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO, resfriado em pedaços - carne
proveniente do músculo traseiro, com cor avermelhada, cheiro
característico do produto e com presença de no máximo 15% de
gordura, embalada em plástico transparente. Deve constar a
procedência, a data da manipulação e de validade no pacote.
Embalagem de 1Kg.
FÍGADO BOVINO, proveniente de animais de espécie bovina,
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada, , contendo SIF
ou SIE, embalado em plástico transparente. Aspecto: não amolecido,
nem pegajoso. Embalagem de 1Kg.
FILÉ DE MERLUZA, limpo, sem couro e escamas, sem espinha,
embalado em plástico transparente, isentas de aditivos ou
substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo
e que alterem suas características naturais. Embalagem de 1kg.

KG

885

R$ 42,78

R$ 37.860,30

FRIBOI

KG

885

R$ 27,60

R$ 24.426,00

FRIBOI

KG

1.858

R$ 18,50

R$ 34.373,00

FRIBOI

KG

2.123

R$ 53,00

R$ 112.519,00

VITALMAR
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COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, com osso, sem tempero, congelado,
embalagem plástica transparente, isento de aditivos ou substâncias
9
KG
estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais. Embalagem de 1kg.
PEITO DE FRANGO, com osso, sem pele, sem gordura, congelado,
embalagem plástica transparente, proveniente de animais sadios,
abatidos sob inspeção veterinária, manipulada em condições
10
KG
higiênicas satisfatórias, congelada. Aspecto: não amolecida, nem
pegajosa. Cor: sem manchas esverdeadas ou pardacentas. , contendo
SIF ou SIE, Odor próprio. Embalagem de 1 kg.
VALOR TOTAL

6.193

R$ 17,00

R$ 105.281,00

NATURAVE

72.066

R$ 22,00

R$ 1.585.452,00

NATURAVE

R$ 4.235.240,30
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GABINETE DA PREFEITA

2º TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2022

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 239/2022, reconhecendo situação de disputa do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 058/2022, cuja as favorecidas são as Empresas F.N. LOCAÇÕES E
TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ: 08.009.131/0001-41; vencedora do
LOTE I, no Valor de R$ 2.583.999,66 (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil
novecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos); e a empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDÊNCIA EIRELI, inscrita no CNPJ:
11.472.777/0001-75; vencedora do LOTE VI; no Valor R$ 4.235.240,32 (quatro
milhões duzentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta reais e trinta e dois
centavos); tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE
FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA,
observando-se os dispositivos da Lei 8.666/93 na sua redação atual no que cabe à
contratação supracitada.

Eunápolis – BA, 07 de novembro de 2022

Cordélia Torres de Almeida
Prefeita Municipal.
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