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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS No 05/2021.

PROCESSO ADMINISTRAT|VO DE L|CITAçÃO No: 08t2021.
PREGÃO PRESENCIAL NO: O7I2O21

PREÂMBULO

Aos 22 dias do mês de abril de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São Felix de
[/linas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme
deliberação da Ata do Pregão PresencialNo0712021 do respectivo resultado homologado,
publicado em2110412021, que vai assinada pelo Prefeito do MUNICíP|O de São Felix de
[Minas e pelo representante legal do licitante classificado para registro de preços,
devidamente qualificado e relacionado abaixo, a qualserá regida pelas regras e condições
constantes do Processo Licitatorio em epigrafe e nesta Ata de Registro de Preços.

o MUNlCipto or sÃo FELIX DE tulNAS, inscrito no cNpJ n" 01.613.1 21]OOO1-71, Rua
Frei lnocêncio, no 236, Bairro Centro, Cidade de São Felix de Níinas, Estado de Minas
Gerais, CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sf. MARCOS
ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE, brasileiro, casado, portador da Carteira de
ldentidade tUG-16.307.823 SSP/IUG, CPF n" 115.661.376-08, residente e domiciliado
neste município, adiante denominado simplesmente MUNICíPlO e ORGAO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária
no(s) item(ns) abaixo doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRlA, com
base no Processo de Licitação No: 08/2021, Pregáo para Registro de Preços No: 0712021,
e de conformidade com Lei Federal no. 1O.52O\O2; Lei Federal n.o 8.666/g3 e Lei
Complementar no. 12312006, observadas as cláusulas e condiçÕes seguintes:

í DO FORNEGEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste
MUNICÍPlo, observada a ordem de classificaçâo, os preços do fornecedór registrado a
seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de produtos alrmentícios
de lanches para atender as Secretarias do Município de São Felix de it/inas, nas condiçÕes
estabelecidas no ato convocatorio.

1.1 Fornecedor

Empresa Hermes Elias de Souza, CNPJ no.22.534.880/000-1g, com sede à Rua Frei
lnocêncio, no 68, Centro, São Felix de Minas, CEP: 35.275.000, telefone: (33) gggg55126,
representada por Sro. Hermes Elias de Souza, Brasileiro, casado, residente e domiciliado
em são Felix de Minas - N/lG, RG n. 1.232.174 ssp/[/G, cpF n.0s2.4g4.3s7-06.

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instrumento é o
registro de preços, consignado em Ata, pelo pruzo de 12 (dôze) meses, para eventual
contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de lanches para atender as
Secretarias do Município de São Felix de fi/inas, especificados noAnexo l, parte integrante
desta ata.

í.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da
Administração Direta do tMunicípio de São Felix âe Minas, na futura contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de produios de
panificadora visando atender as necessidades daé Secretarias Municipais de São Felix de
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tvl inas, de acordo com as especificações, quantitativos e condições consta
e seus Anexos.

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

1.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço e de R$ 249.235,00 (duzentos
e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais) correspondente aos itens descritos
na nilha constante no Anexo I desta ata

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6t3.tzt/ooot-7L

ITEM oescruçÃo UNID. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1
Brevidade, Amido de milho, açúcar, margarina, ovo, pesando
aproximadamente 1 009I. Und 4000 R$ 1,75 RS 7.000,00

2
Broinha, tendo necessariamente os ingredientes: fubá, farinha de trigo,
fermento fresco, açúcar, ovos, margarina vegelal e leite, produzido no
mesmo dia do consumo pesando aprox. 100qr.

Und 4000 R$ 1,80 R$ 7.200,00

3

necessariamente os ingredientes: farinha de trigo, fermento
fresco, açúcar, ovos, essências naturais, margarina vegetal e leite, assado
em tabuleiros retangulares, produzido no mesmo dia do consumo

Bolo, tendo

pesando
1

Und 500 R$ 5,25 R$ 2.625,00

4
Bolo confeitado
fermento fresco,

tendo necessarlamente os ingredientes: farinha de trigo,
açúcar, ovos, essências naturais, margarina vegetal e leile,

entre a5com dois
kg 25 RS 23,50 RS 587,50

5
Cachorro quente, (pão para hot dog, carne/salsicha,
catchup e opcionalmente: batata palha, milho verde,

alface, maionese,
queijo ralado tipo Und 4000 R$ 4,80 R$

19.200,00

6
Caçarola, farinha de trigo, açúcar, margarina, ovo pesando

1
Und 100 R$ 1,50 RS't50,00

7
Min Cachorro farinha dequênte, sal, Íermentomargariaçúcar, na,
fresco horadormel farindebiológico, ha leite ovoou(ad itivo) salsichágua a,

demolho atetom aproximadamente
Und 1 800 R$ 0,25 R$ 450,00

8

Min Croissa nt, recheiocom OU unto ou comuerj(q pres frango) posição
de nhafariicabás de SAtrigo, na, fermmargari invertido,açúcar entos

urm icos emq ária em lãobalagens prim pape secue riandá emreforçadas
olen mvalidade tntmpolipropi a 2de adias Iconta datadaplástico da entrega

unidades enteadam

Und 1 800 R$ 1,35 R$ 2.430,00

I Mini "francês" madamente 25 unidaderam Und 1 800 R$ 0,25 RS 450,00

í0

Mini de leSanduiche, ite farinh dea SA(pão m a rinatrigo açúcar rga
rmentofe fresco meico, horad deor hafarin itivobiológ (ad ouua leiteágr),

recheioovo. d brancoo ntouerjq sem de rdupresu capa ra, lfacego
nd

Und 1 800 R$ 1,70 RS 3.060,00

't1
Min § uicheand de comÍorma reche(pão amenteio) aproximadpesando

Und 1 800 R$ 1,70 R$ 3.060,00

12 validade, procedê
da Anvisa.

FormadePão fatiado com enteadamaproxim 500 emba comgr lagem
uetaetiq apresentando dedata ncia dem isfabricação,

lei de
Und 200 R$ 5,00 R$ 1.000,00

í3
Pão de lafécu mde a hndioca, emleitevegetalgordura idrogenada,

saldesnatado trrefinadopó contémnão lútenueijo,q unidadess pesando Und 1 5000 R$ 0,s0 R$ 7.500,00

14
Pão Doce, pesando aproxim 509r, tendo necessariamente os

fresco, sal, açúcar e água,
adamente

ientes:red rinfang deha ferm ntotrigo
dia do

Und 750 R$ 0,40 R$ 300,00

15
Páo Frances,
ingredientes:

pesando
farinha de trigo, fermento fresco, sal e água, produzido no dia

umo.

aproximadamente 50gr', tendo necessariamente os
Und 700 R$ 0,40 R$ 280,00

16
TipoPão Cachorro o emuente, com uetabalagem etiq ntando dataprese

de validadeÍabricação, erocedência demais informaçÕes pelaexigidas pc í00 R$ 4,50 R$ 450,00

17 kg 40 R$ 40,00 R$ 1.600,00

18

r.

dePatês SDiversos abores as(azeiton ricota,atum, 'fra comfrango, ngo
aba

de Fornoos de(pastel Íorno, m in u ich canempadas, hosudinq
iosreche cavariados dernes bo Íra ngo epresunto mussarela) pesando Und 10.000 RS 4,50 R$

45.000,00

19
Sa inhlgad can(coxinquentes ha, udin ho, pastelz risoles debolinhainho,

fa derinha t decaldoqueijo) rig leite, ha, sao e agalin recheiosmargari na,
rsosdive t.

Und 10.000 R$ 3,80 R$
38.000,00

20 S
al

ialgados 
. 
Especiais, (espetinho de carne, frango e queijo)

proximadamente 509
Pesando

Und 10.000 R$ 4,00 R$
40.000,00
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cLÁusuLA SEGUNDA - oBRtcAÇÃo DE FoRNEctMENTo - A obrigação de
fornecimento dos produtos 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 e de 12
(doze) meses, durante o pruzo de validade deste compromisso, vigorará a atá Oe registro
de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornécedor estará obri-gado
fornecer para o MUNICíP|O o objeto deste compromisso, sempre que por ela for exilido,
na quantidade pretendida e dentro das especificaçÕes referidas na cláusula primeiral

cLÁusuLA QUARTA - ACRÉSCtrtAO - Na hipotese de acréscimo significativo dasquantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro Oe preços, o
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atendér o MUNf Cípió. 

-'

cLÁusuLA QUINTA - PREFERÊruCIA - O MUNTcíplo não estará obrigado a adquirir
do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos, objõto do presente
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e
da forma de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA - VERIFICAÇÃO DOS PREçOS - A prefeitura [Vlunicipat de SãoFelix de [t/inas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores aquisição dos produtos objeto Oã prásente compromisso, vedada, todavia,qualquer contrataÇão destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos do
Comprom issário Fornecedor.

que necessitar, ao longo de todo o
reço o MUNICíplO convocará o
05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe

CLÁUSULA OITAVA - ORDEM DE FORNECIMENTO - AS OTdENS dE fOTNECiMENtO OU

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066- cEp: 3s.27s-000 - cNpf: or.6t3.t2t/ooot-7t

cLÁusuLA sÉTtMA - FoRNEctMENTo - sempre
período de validade da Ata de Registro de pr
Compromissário Fornecedor para que, no prazo de
instrumentos por ela pretendidos.
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21
Salgados Gratinados - farinha de trigo, leite, banha, o sal e a margarina
recheio diversos, pesando aproximadamente 309r. Und 10.000 R$ 4,00 \ ffiúe

22 Sanduiche Natural, pão de forma integral, com cenoura, alface, tomale,
queijo, presunto ou frango aproximadamente 709r. Und 3500 R$ 3,85

R$
13.475,00

23

Sonho, com recheios diversos: produto fermentado, preparado,
obrigatoriamente, com farinha de trigo, açúcar, ovo, sal (cloreto de sódio) e
leite. O pão deverá pesar aproximadamente 509r, com recheio de creme,
chocolate, doce de leite.

Und 800 R$ í,80 R$ 1.440,00

24
Suco, pronto para beber, elaborado a base de água, s
Íruta e aÇúcar, contém vitamina C, embalagem tipo caixa contendo 'llt

uco concentrado da
It 800 R$ 7,50 R$ 6.000,00

25
Torrada Salgada, feita de pão francês, com margarina, assada, pesando
aprox. 2309r pc 150 R$ 3,75 R$ 562,50

26
Torta de Banana - farinha de trigo, leitê, ovo, banana, margarina e
fermentos químicos, pesando aprox. 1 kg. Feita no mesmo dia do consumo. Und 50 R$ 16,30 R$ 815,00

27
Torta de Pão de Forma, torta feita com pão de forma, recheio de frango,
pesando aprox. 1 kg. Feita no mesmo dia do consumo. kg 150 R$ 22,00 R$ 3.300,00

28
Torta Salgada de Frango - farinha de trigo, leite, ovo, sal, margarina e
fermentos químicos recheio de frango, pesando aprox. I kg. Feita no
mesmo dia do consumo.

kg 150 R$ 22,00 R$ 3.300,00

VL TOTAL
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instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consid
todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso.

CLAUSULA NONA - ESPECIFICAÇOES - As ordens de fornecimento ou instrumento
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

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

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA _ ATUALI zAÇÃo FINANCETRA, DO CONTROLE EDA REVTSÃO Oe PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualização financeira por
via da aplicação de qualquer índice correção monetária, ou mesmo de reaLjuste dede
qualquer natureza, dentro do ptazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação
federal ou comprovado
CLAUSULA DECIMA

desequilíbrio financeiro
QUARTA - FORNECIMENTO O fornecimento do objeto dpresente compromisso de fornecimento deverá ser realizado pelo Compromissário

Fornecedor de acordo com ordem de fornecime nto, obedecidas às instruçÕes relativas adia, horário e demais condiçÕes

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Ter.: (33) 32469066 - cEp:3s.27s-000 - cNp]: oL.6r3.Lzr/ooor-71
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9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do vencedor;

9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;

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

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

9.6. Histórico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉclMA - coNvocAÇÃo - Será facuttada ao tMUNICípto convocar o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessorios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades,
respeitado o disposto na cláusula quarta.

cLÁusuLA DÉclMA PR|MEIRA - NÃo coMpAREctMENTo - o não comparecimento
injustificado do Compromissário Fornecedor no pruzo assinalado na cláusula sétima para
o aperfeiçoamento do contrato acessório 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 DÉCIMA SEGUNDA - PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO _
os valores do objeto do presente serão os constantes da froposta do vencedor e os
registrados na Ata de Registro de preços.

12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura tMunicipal de São Felix de Minas, em ate 30
(trinta) dias apÓs a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de
compras da Prefeitura [/unicipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.
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14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, co
da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo

GLÁUSULA DÉclMA QUINTA - TNSPEÇoes 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 DÉclMA SEXTA - ESPEGIFICAçÕES - Estando os produtos 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
atmazenados, no pruzo de24 (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 sÉrlrtan - SUBGoNTRATAÇÃo - Não será admitida, a quatquer
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa
anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DÉclMA olrAVA - sANÇoES 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 NONA - RElNclDÊructa - ocorrendo o atraso no fornecimento por
duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 0,5% do
valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 1 oo/o (dez por cento).

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA lNExEcUÇÃo - A inexecução total ou parcial do presente
compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções contra
Comprom issário Fornecedor:
20.1. Advertência;
20.2. Multa;
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

cLÁusULA V|GÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - o atraso nafornecimento 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;

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

21-2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa
de 10% (dez por cento) do valor totar do compromisso do iornecimento;

21.3. 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.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32,469066 - CEPI 35.275-000 - CNPf : 01.613,721/OOOI-71
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21'5' As multas são excludentes e independentes e não eximem compromissárioFornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

21-6. o valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21'7' As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelorepresentante da Administração, nos moldes do ari. 67, § 10 da t_ei g.6oolgg.

cLÁusuLA VIGÉS|MA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao compromissáríoFornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,nas hipoteses em que se tiver poi cabível a apticátao das penalidades previstas nestecompromisso.

cLÁusuLA vlcESlMA TERcEIRA REScrsÃo Do co,pRoMrsso DEFoRNEGIMENTo PoR ATo UNILATERAL - A iescisão administrativa do presentecompromisso de fornecímento por ato unilateral da Prefeitura obedecera ao disposto noparágrafo único do art. 79, da Lei Federat n". e-óoo, de 21de junho de 1gg3.

cLÁusuLA vtcÉslMA QUARTA _- vrNcuLAÇÃo Ao EDTTAL para efeítosobrigacionaís tanto no Editalda Licitação na modatioãoe eregao!ãi, o n"girtro de preçosNo: 1912019, quanto às propostas áela adjudicadas, bem-como à Á, de Registro dePreços' integram o. presente compromissó de fornecimento, devendo seus termos econdições ser considerados como partes integrante. ào pr"r"nte instrumento contratuais.

CLÁUSULA VIGÉS|MA QUINTA - FORO - Para todas as questÕes pertinentes aopresente compromisso de fornecimento, o Foro será o da comàrca oà Mantena - MG,com renúncia de quarquer outro, por mais priviregLtá que sela.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso defornecimento, em 03 (três) vias áe iguat teor ã'-torrr, com 2 (duas) testemunhasínstrumentárias para que produza jurídiõos e regais etàitos.
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21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contrad e ampladefesa, com todos os me ios a eles inerentes;

P refeitu ra ttí u n icipal Félix de [\íinas - [VlG, 22 de abril de 2021

MARCOS A G. SORDINE
{"r )

Prefeito do MUNI Pto São Felix de Minas
H ES ELIAS DE SOUZA

orgão Gerencíad
COMPROMISSÁRIO

TESTE

Nome

CPF: 4 CBq
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