
§A§ FÊLIX
$r il{tfllA§

)\)

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 01t2021.

PROCESSO ADMIN|STRAT|VO DE L|CITAÇÃO No:03/2021.
PREGÃO PRESENCIAL NO:02 12021

PREÂMBULO

Aos 30 dias do mês de março de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São Felix de
Minas, foi celebrada e assinada a presenlle Ata de Registro de Preços, conforme'deliberação 

da Ata do Pregão Presencial No: 02/2021 do respectivo resultado homologado,
publicado em 2910312021, que vai assinada;relo Prefeito do Município de São Felix de
[Vlinas e pelo representante legaldo 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 MUNICípIO Oe SÃO FELIX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01.613.12110001-71, 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 tUG-16.307.823,
residente e domiciliado na Rua Orquídea, no_17, Planalto, neste Município, adiante
Ceriominado simplesmente MUNICIPIO e OR:GAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo doravante denominada
simplesmente COMPROMISSARIA, com base no Processo de Licitação No: 03t2021,
Pregão para Registro de Preços N9 0212021, e de conformidade com Lei Federal no.
10.520102; Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 123t2006, observadas as
cláusulas e condições seguintes, com base no Processo de Licitação No: 03/2021, Pregão
para Registro de Preços No:0212021, e de conformidade com Lei Federal no. 10.520/02; Lei
Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 12312006, observadas as cláusulas e
condições seguintes:

í. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Municíp
observada a ordem de classificação, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionad
objetivando o compromisso, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual prestação
serviços de fornecimento parcelado de refeiçÕes prontas, acompanhada de suco, água ou
refrigerante para atendimento às necessidaders da municipalidade, na sede do Município,
nas condiçÕes estabelecidas no ato convocatório.

1.1. Fornecedor

Empresa EDSON CIGOLI JUNIOR 37705798875, CNPJ no. 40.752.177t0001-S1, com
sede à Rua Antônio Pomarolli n "29 A, CE:P: 35.275-000, telefone: (33) 98899-2722,
representada por S(a). Jonadir Helio de Souza, brasileiro, casado, residente e
domiciliado(a) em São Felix de Minas, RG n. M-3.976.839 SSP/MG, CPF n.615.424.076-
72.

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instrumento é o
registro de preços, consignado em Ata, pelo pruzo de 12 (doze) meses, para eventual
prestação de serviços de fornecimento parcelado de refeiçÕes prontas, acompanhada de
suco, água ou refrigerante na sede do [\íunicípio, especificados no quadro abaixo
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1.í. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as
Administração Direta do Município de São Felix de Minas, na prestação
discriminadas acima.

da
serviços

1.2. O pruzo de validade desta Ata de Registro de Preços e de 1 2 (doze) meses, contados
a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

1.3.1. FORNECEDOR REGISTRADO: EDSON ClcOLl JUNIOR 37705798875

Valor total registrado: R$ 727.200,00 (setecentos e vinte e nove mil e duzentos reais)

í 51.200,00

ITEM DESCRTçÃO UN!D QUANT
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Fornecimento de marmitex grande com carne,
incluindo 300 ml de suco de polpa de fruta natural
sem açúcar.

unid 7.200 21,00 151.200,00

2
Fornecimento de marmitex pequeno com carne,
incluindo 300 ml de suco de polpa de fruta natural
sem açúcar.

unid. 7.200 17.00 122.400,00

(

\'

3

Fornecimento de RefeiçÕes
Porcionamento: a refeição deve ter peso final
mínimo de aproximadamente 800 gramas, sendo:
240 gramas de arroz, 140 gramas de feijáo, 220
gramas de carne e 200 gramas de guarniçáo.
cardápio: as preparações devem apresentar
variações, ou seja, deve haver controle de
frequência a ser seguido, guarnição: purê de
batata, angú, espaguete, virado de abobrinha,
moranga ensopada, farofa enriquecida, talharim
água e oleo, inhame ensopado, creme de milho,
virado de couve, vagem com ovos, batata palha,
parafuso gratinado, batata baroa ensopada, farofa
de banana, canjiquinha, mandioca ensopada. tipos
de carnes: bovina: acém, alcatra, bisteca, contra
filé, costela, coxão mole, cupim, lagarto, músculo,
paleta, patim e picanha. suína: bisteca, lombo e
pernil. frango: file de peito, sobrecoxa e coxirrha da
asa. peixe: file ou cubos de pescado que não
contenham espinhos e ossos. salada: cenoura
cozida e couve, beterraba com pepino, ,3ouve-
flor/tomate, milho com alface, vinagrete, cenoura
ralada com almeiráo, salada verde, tomate com
couve. incluindo 300m1 de suco ou refrigerante.

unid. 7.200 21,00

4
Fornecimento de refeição prato feito com carne ,

incluindo suco 300 ml natural ou refrigerante 7.200 21,00 151.200,00

5

Lanche tipo A sendo que cada lancher será
composto pelos alimentos abaixo especificados:
- leite quente com ou sem achocolatado - 01 pão
francês ou pão doce s/ açúcar, pesando no mínimo
50gr com margarina ou 5 unidades de torrada
caseira. -01 Íruta (banana, maçã, ou fruta da
epoca)

unid 3.600 7,00 25.200,00

6

tipo B sendo que cada lanche será
composto pelos alimentos abaixo especificados.
- leite quente com ou sem achocolatado ou suco de
polpa de fruta natural sem açúcar. - 01 misto
quente contendo ( 2 fatias de pão de forma ou 1

Lanche

unid 3.600 7,00 25.200,00
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pão francês + 1 fatia de presunto + I fatia de
mussarela) ou sanduiche natural contendo ( 1 pão
francês +1 fatia de presunto + 3 rodelas de tomate
+ 2 folhas de alface) -01 fruta (banana, mar;ã, ou
fruta da época)

7

C sendo que cada lanche será
composto pelos alimentos abaixo especificados:
- leite quente com ou sem achocolatado ou suco de
polpa de fruta natural sem açúcar. - 05 unidades
biscoitos de polvilho assado ou 1 pedaço de bolo
ou 2 unidades de rosca de nata. -01 fruta (banana,

Lanche tipo

ou fruta da

unid. 3.600 7,00 25.200,00

I
Lanche tipo D sendo que cada lanche será
composto pelos alimentos abaixo especificados:
salada de fruta contendo ( maçã, banana, mamão,
laran e fruta da é

unid 7,00 25.200,00

I
Lanche tipo E sendo que cada lanche será
composto pelos alimentos abaixo especiÍicados:
- 01 copo de 250 mlde gelatina normal ou diet. -01
fruta ou fruta dabana m

unid. 3.600 7 00 25.200,00

10

Lanche tipo F sendo que cada lanche será
composto pelos alimentos abaixo especificados:
- 01 cachorro-quente ( 1 pão doce s/ açúcar +
molho de tomate com salsicha, milho verde, batata
cozida e cebola) ou pão com molho de carne ( 1

pão francês com molho de tomate com carne
moída bovina com milho verde, cebola e batata
cozida). - 01 copo de 300 mt de suco de polpa de
fruta natural ou

unid 3.600 7,00 25.200,00

TOTAL R$ 727.200,00

CLÁUSULA
os servrços
proposta co
instrumento

21. Afiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipal de
Administração e Governo.

cLÁusuLA TERCETRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de preços e 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 Íor exigido, na
quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na cláusula primeira.

cLÁusuLA QUARTA - PREFERÊNCIA - O Município não estará obrigado a adquirir
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima das refeições, o6jeto do piese
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, áo momento e
forma de fornecímento.

d

da

cLÁusuLA QUINTA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS - A prefeitura Municipat de são
Felix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores os serviços objeto do presente compromisso, vedada, todavia, qualquer
contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos do CompromissárioFornecedor. I n
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CLÁUSULA SEXTA - FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao lon
período de validade da Ata de Registro de Preços, o Município nvocará

o
o

\-

Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar os instrumentos por ela pretendidos.

CLÁUSULA SÉTIMA . 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 - ESPECIFIGAÇOES - As ordens de fornecimento ou instrumento
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter.

8.í. 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;

CLÁUSULA NONA GONVOCAÇÃO 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 Sexta para o
aperfeiçoamento do contrato acessorio de fornecimento, será considerado como fato
qualificador da inexecução total do presentr= compromisso, para os fins previstos na
legislação em vigor e no presente contrato.

cLÁusuLA DÉctMA eRIMEIRA - pREÇo E DAS coNDtÇÕES DE eAGAMENTo - os
valores do objeto do presente, serão os constantes no item 1.3.1
Preços.

Ata de Registro de

11.1. O pagamento seráfeito pela Prefeitura l[lunicipal de São Felixde [/inas, em até 3
(trinta) dias apos a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor
compras da Prefeitura [t/lunicipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em con
corrente indicada pela contratada.

cLÁusuLA DÉctMA sEcuNDA - ATUALTZAÇÃo FINANcEIRA, Do coNTRoLE E DA
REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualizrção financeira por via da
aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer
natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alteraçôes na legislação federai ou
comprovado desequilíbrio financeiro do mercado.

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

GLAUSULA DÉclMA QUARTA - INSPEÇÕES 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.

GLÁUSULA DECIMA QUINTA - ESPECIFICAÇOES - 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 de'verá retirá-los do local onde se encontrarem
armazenadas, no pruzo de 24 (vinte e quatro) Inoras da comunicação para assim proceder,
sob pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no presente
instrumento, sem prejuízo das sançÕes cabíveis.

cLÁusuLA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida, a quatquer
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa
anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DÉclMA sÉrlun - 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 DECIMA OITAVA - RElNclDÊNclA - ocorrendo o atraso no fornecimento
por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de O,5o/o
do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10o/o (dez por cento).

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

19.1. Advertência;

í9.2. Multa;

í9.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
a Admrnistração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

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

20.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora d
0,5o/o do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;

20.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de
10o/o (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;

20.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido
sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o
presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

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

\

itori ampla

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, § 1o da Lei 8.666/93.

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 1993.

cLÁusuLA vlcÉsluA TERcEIRA vtNcuLAÇÃo Ao EDITAL para efeitos
obrigacionais tanto no Editalda Licitação No 03/2021 na modalidade Pregão para o Registro
de Preços No.0212021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de Registro
de Preços, integram o presente compromiss,c de fornecimento, devendo seus termos e
condtçÕes ser considerados como partes integrantes do presente instrumento contratuais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FORO - Para todas as questÕes pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de N/antena - MG, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de
fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos

MARCOS D G. SORDINE coM

org renciador

Nome
CPFCPF

HAS:
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