
tN 15

§ÃS F§LtrX
T}H MIF{E§

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 07t2CI21.

PROCESSO ADMINISTRAT|VO DE L|CITAÇÃO No: 09t2021.
PREGÃO PRESENCIAL NO: O8I2O21

PREÂMBULO

Aos 23 dias do mês de abril de 2021, na sede da Prefeitura N/unicipal de São Felix de
Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme
deliberação da Ata do Pregão Presencial No: 0712021 do respectivo resultado
homologado, publicado em 2310412021, que vai assinada pelo Prefeito do Nllunicípio de
São Felix de lMinas e pelo representante legal do licitante classificado para registro de
preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e condições
constantes do Processo Licitatorio em epígrafe e nesta Ata de Registro de Preços.

O MUNTCípIO oe SÃO fÉllx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNpJ sob o
no.O1.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236, centro, nesta cidade, CEP:
35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF n" 115.661.376-08, Cl MG - 16.307.823,
residente e domiciliado na Rua Orquídea, no 17, Planalto, neste [\4unicípio, adiante
denominado simplesmente MUNIcíPto e oRGÃo GERENCIADoR Do REG|STRo DE
PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo doravante denominada
simplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo de Licitação No: Ogt2O21,
Pregão para Registro de Preços No: 08/2021, e de conformidade com Lei Federal no.
10.520102; Lei Federal n.o 8.666i93 e Lei Complementar no. 12312OOG, observadas as
cláusulas e condições seguintes, com base no Processo de Licitação No: 0g/2 021, pregão
para Registro de Preços No:08/2021, e de conformidade com Lei Federal no. 1O.SZO/OZ;
Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 123t2006, observadas as cláusulas e
condiçÕes seguintes:

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste [\Iunicípio,
observada a ordem de classificação, o preço do fornecedor registrado a seguir
relacionado, objetivando o compromisso, pelo pruzo de 12 (doze) meões, para eventual
prestação de serviços de fornecimento parcelado de refeições prontas, acompanhada de
suco, água ou refrigerante para atendimento às necessidades deste município, nas
condiçÕes estabelecidas no ato convocatorio.

1.1. Fornecedor

Empresa KELIJANILSON ROCHA DA SILVA , CNPJ no. 14.297.804/0001-0g, com sede
à Rua Peçanha, no728, Centro, GovernadorValadares, CEP: 35.010-161, telefone: (33)
99839.4992, representada por Sro. Andreia Silva Pereira, brasileira, casada, residenie e
domiciliado(a) na Rua Peçanha, 728, Centro, Governador Valadares, RG n. tU
1 .6.853.096 SSP/MG, CPF no. 107.361 .396-80.

CLÁUSULA PRIMEIRA - oBJETo E FINALIDADE - o objeto deste instrumento é o
registro de preços, consignado em Ata, pelo pruzo de 12 (doze) meses, para eve
prestação de serviços de fornecimento parcelado de lanche e refe ições, acompanh
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suco, água ou refrige rante no munícipio de Governador Valadares, espec
quadro abaixo

'1.2. O pruzo de validade desta Ata de Registro de Preços e de 12 (doze) meses, contados
a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

1.3.1. FoRNEcEDoR REGISTRADO: KELIJANILSON RocHA DA stLVA.

Valor total registrado: R$ S4.S00,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

cLÁusuLA SEGUNDA - oBRlcAÇÃo oe FoRNEctMENTo - A obrigação de prestar
os serviços de fornecimento das refeições previstos no respectivo edital de licitação e
proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente
instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipal
de Administração e Governo.

cLÁusuLA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de preços é de 12
(doze) meses, período no qual o Compromissário Fornecedor eótará obrigadó a fornecer
para o Município o objeto deste compromisso, sempre que por ela ior exigido, na
quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na cláusula primeira.

cLÁusuLA QUARTA - PREFERÊNCIA - O tMunicípio não estará obrigado a adquirir do
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima das refeições, o[leto do piesente
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e
da forma de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS - A PrEfCitUrA MUNiCi
Felix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar

ores os serviços objeto do presente comp romisso, vedada,
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ITEM DEScRTÇÃo UNID QT V. UNIT, V. TOTAL

1

I Fornecimento de Refeições na CIDADE Op COVERNADOR VALADARES.

I Porcinamentol a refeiçào deve ter peso final minimo de aproximadamente 800
gramas. sendo: 240 gramas de anoz,140 gramas de feijão, 220 gramas de carne e
200 gramas de guamiçào. Cardápio: as preparações devem apresentar variações, ou
seja, deve haver controle de frequência a ser seguido, guarnição: purê de batata,
angu, espaguete, farofa, espaguete alho e óleo, creme de milho, batata frita, paraiuso
gratinado mandioca ensopada. Tipos de carnes: bovina cozida. Suína: bisteca lombo
e pernil. Frango: filé de peito, sobrecoxa. Peixe: filé ou cubos de pescado que não
contenham espinhos e ossos. Salada: cenoura cozida e couve, beterraba com pepino,
couve flor/tomate, milho com alface, vinagrete, cenoura ralada com almeirão, salada
verde, tomate com couve. llcluindo 300m1 de suco ou refrigerante.

RF 2500 RS 14,00 R$ 35.000,00

Fornecimento de Marmitex Pequeno com came, no DE
GOVERNADOR VALADARES. incluindo 300 ml de suco polpa de fruta natural
sem

RF I 500 R$ 13,00 R$ 19.500,00

R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). R$ 54.500,00

forneced

Rua Frei Inocêncio,

www.saofelix. m g. gov. br W

1.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da
Administração Direta do l/unicípio de São Felix de [Vlinas, na prestação de serviços
discriminadas acima.
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contratação destes por preços superiores aos que poderiam
Comprom issário Fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de todo o
período de validade da Ata de Registro de Preços, o Município convocará o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar os instrumentos por ela pretendidos.

CLÁUSULA SETIMA - ORDEM DE FORNECIMENTO - As ordens de fornecimento ou
instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para
todos os fins de direito, contratos acessorios ao presente compromisso.

CLÁUSULA OITAVA - ESPECIFICAÇÕES - As ordens de fornecimento ou instrumento
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

8.1. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;

8.2. Descrição do objeto, quantidade e valor constante da planilha do vencedor;

9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;

8.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;

8.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de Preços;

GLÁUSULA NONA - GONVOGAÇÃO - Será facultada ao Município convocar o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades,
respeitado o disposto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA DÉclMA - NÃo coMPAREcIMENTo - o não comparecimento injustificado
do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na Cláusula Sextá para o
aperfeiçoamento do contrato acessorio de fornecimento, será considerado como fato
qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na
legislação em vigor e no presente contrato.

cLÁusuLA DÉclMA eRIMETRA - pREÇo E DAS coNDtÇÕES DE eAGAMENTo - os
valores do objeto do presente, serão os constantes no item 1.3.1. Ata de Registro de
Preços.

1í.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, em até 30
(trínta) dias apos a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de
compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.

CLÁUSULA DÉctnla SEGUNDA - ATUALtzAÇÃo FINANcETRA, Do co EE
DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualização fi ra por
via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo d
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qualquer natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo
federal ou comprovado desequilíbrio financeiro do mercado.

CLÁUSULA DÉclMA TERCEIRA - FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto do
presente compromisso de fornecimento deverá ser realizado pelo Compromissário
Fornecedor de acordo com a ordem de fornecimento, obedecidas às instruçÕes relativas
a dia, horário e demais condições.

CLÁUSULA DÉctMA QUARTA - TNSPEÇÕes e TESTES - o custo com as inspeçÕes,
testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes,
indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento
correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA oÉclua QUTNTA ESPEctFtcAÇoES Estando os serviços em
desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro
de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde se
encontrarem armazenadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para
assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no
presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉclMA SEXTA - SUBCoNTRATAÇÃo - Não será admitida, a quatquer
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa
anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DÉctMA sÉrtme - SANÇÕES ADMtNtsTRATtvAS - o atraso na entrega,
sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor do contrato por
dia de atraso.

CLÁUSULA DÉctMA OITAVA - RElNclDÊNclA - Ocorrendo o atraso no fornecimento
por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 0,5o/o
do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10o/o (dez por cento).

CLÁUSULA DÉctMA NONA - DA INEXECUçÃO - A inexecução totat ou parciat do
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções
contra Compromissário Fornecedor:

19.1. Advertência;
í9.2. Ír/ulta;
19.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA - MULTA - O atraso no fornecimento de qualquer parcela do
objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor da Ordem
de Fornecimento, por dia de atraso;

20.1. o atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário
0,5o/o do valor da ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;
20.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fo
de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;
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20.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade
sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total
presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido

20.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditorio e ampla
defesa, com todos os meios a eles inerentes;

20.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

20.6. o valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

20.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo
representante da Administração, nos moldes do art. 67, s ío da Lei 8.666/g3.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
nas hipoteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste
compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto no
parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666 , de 21 de junho de 1gg3.

cLÁusuLA vlGÉslMA TERGEIRA - vtNcuLAÇÃo Ao EDITAL para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licítação No Ogt2O21 na modalidade pregão para o
Reglstro de Preços No: 08/2021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem óomo a Ata
de Registro de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus
termos e condições ser considerados como partes integrantes do presente instrumento
contratuais.

cLÁusuLA vtGÉslMA QUARTA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Íviantena - MG,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas , firmam as partes o presente compromisso defornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentá produza jurídicos e

o
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legais efeitos.,

yr/*/rv,',- 
^hr^-KELIJANILSON ROCHA DA S ILVAMARCOS

Prefeito/Orgão
. SORDINE

re r COMPROMISSARIO

NHAS:

Nome:

á-/ z
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