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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8.1/2020

PROCESSO Nº 1-317/SEMAS/2020

VALIDA ATÉ: 16 DE MARÇO DE 2021

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte o Município de Presidente
Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na Av. São João Batista,
1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos
termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo
com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas
ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICA SRP nº 005/CPL/2020, em virtude de deliberação do
Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Edilson
Ferreira de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para
fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo propostas do Edital de Pregão
respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições
públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93.

2. O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de
contratação de compras públicas e de prestação de serviços.

3. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração
Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade,
sempre precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação
específica. Vale salientar que esse procedimento de compra é adequado, pois não há
obrigatoriedade da contratação, e a Administração poderá efetivar a contratação somente quando
houver a necessidade.

4. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do registro
de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência conforme discriminação e
quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma estratégia de apoio administrativo
ao fluxo de atividades na prestação de saúde pública no Município de Presidente Médici.

 

CLÁUSULA II – DO OBJETO

1. O presente termo de referência tem por objetivo definir o escopo e as condições para o
fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (itens fracassados), adquiridos através de
Registro de Preços por um período de 12 meses, para atendimento da alimentação escolar das
unidades escolares municipais e demais secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de
Presidente Médici-RO.

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici Estado de
Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe facultada a realização de
licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Razão Social: COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS MARTINS EIRELI
CNPJ: 13.807.868/0001-40
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E-mail: msprojetos02@gmail.com
Endereço: AV.BRASIL
Bairro: NOVABRASÍLIA
Cidade: Ji-Paraná-RO
Celular: (69)3421-7345
Número: 1801
CEP: 76908-503

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

7 1.215 PCT BISCOITO INTEGRAL PACOTE DE NO MINIMO 400
GRAMAS - SABOR CREAN-CRAKER LIANE LIANE R$

3,39
R$

4.118,85

Total R$ 4.118,85 (Quatro mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado
da data da assinatura.

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir
exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para
tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do
art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida nos
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Caberá à Secretaria Municipal de assistência social – SEMAS- gerenciamento da Ata dele
decorrente. No entanto, a alocação de recursos, empenhos, análise do mérito das quantidades
adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais são de responsabilidade
exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O quantitativo a ser solicitado por intermédio da Secretaria Municipal de assistência social –
SEMAS,  deverá ser encaminhado à Gerência do sistema de Registro de Preços que procederá
com o controle do saldo e a baixa do mesmo, do quantitativo da Ata de Registro de Preços;

2. O controle do quantitativo registrado ficará a cargo da Gerencia de Registro de Preços, que
emitirá o pedido de acordo com a solicitação da secretaria Solicitante;

3. Poderá utilizar da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da administração
pública municipal que não tenha participado do certame licitatório de acordo com os requisitos
elencados no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

CLÁUSULA VI – DO PREÇO

1.  Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a
legislação em vigor e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo. O preço ofertado
pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no
certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços
registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições
constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VII – DO LOCAL, PRAZO, VALIDADE E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE
ENTREGA.

1. As Secretarias Municipais realizarão aquisições de Gêneros Alimentícios não perecíveis (itens
fracassados), por um período de 12 meses a seu critério e segundo disponibilidade orçamentária
dos Programas;



03/04/2020

Ata 8 de 16/03/2020, assinado na forma do Decreto nº 230/2019 (ID: 11054 e CRC: 411D525A). 3/7

2. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho à
contratada;

3. O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) objeto deste Termo de Referencia, é de 05 (cinco)
dias corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho emitida;

4. O não atendimento do prazo fixado do item 6.3 poderá implicar na aplicação das sanções
definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;

5. Os produtos a serem adquiridos, deverão ser entregues nas unidades abaixo relacionados.
Caso ocorra alteração no endereço fica a Secretaria ciente em  informar no ato de entrega da
nota empenho.

 

6. O (s) Produto(s) deverá (ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente de forma a
permitir completa segurança durante o transporte;

7. Feita à entrega pela contratada o contratante por intermédio da Comissão de Recebimento,
realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os exames necessários para
aceitação/aprovação dos produtos de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações
estabelecidas no anexo 1, deste Termo de Referencia;

8. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) PRODUTO (s) não atendem as
especificações do objeto solicitado poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte,
obrigando-se a detentora a providenciar a substituição do produto não aceito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos;

9. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo 1, deste Termo de Referencia;

10. O não atendimento do prazo fixado do item 10.3 implicará em pena de rescisão do termo que
instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do fornecedor, com a devida
aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação;

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO

1 - O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal n.º 164/2017 e art. 73
da Lei nº 8.666, de 1993.

2 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério,
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar
indevida.

3– No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter:

a – A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – DCB (Lei
9.787 de 10.02.1999);

b – Lote e validade dos itens/produtos;

c – Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho

d – Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho;

e – Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta Bancária

4- As Nota Fiscal/Fatura, deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto a
liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa
Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Débitos Trabalhistas,
conforme determina a Lei.

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à
conta dos recursos específicos consignados no Orçamento das Secretarias do Município
interessados na ARP, quando houver.
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2. Quando da contratação, para fazer face à despesa, será emitida Declaração do Ordenador da
Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
acompanhada da Nota de Empenho expedida pela Secretaria interessada.

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. O contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos
do edital de Pregão Eletrônico 005/CPL/2020.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas
durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.

3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que
precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições
habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que
sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim
definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os
tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente
da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão
Eletrônico SRP 005/CPL/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a
contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES

1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções
legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento).

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto
prazo de entrega.

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não cumprirem
ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem
fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) Advertência;

b) Multa;
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c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até
05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio
econômico/financeiro em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos
termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa
31/TCERO-2006.

CLÁUSULA XIII – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, contados a
partir da publicação em Diário Oficial.

CLÁUSULA XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666, de
1993, e em especial:

 I- unilateralmente pela Administração quando:

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;

 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de registro de
preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem de serviço no prazo
estabelecido, sem justificativa por escrito aceito pela Administração;

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar
compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas ou
condições;

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do registro de
preços;

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o fornecedor se
recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao registro de preços ou de
cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços; e

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente justificado;

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita pela
Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu
origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de
Preços.

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo
sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos respectivos; e;

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e afixado no
local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o registro na data de
publicação na imprensa oficial.

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das
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penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos
termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste artigo, é
facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais.

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93.

CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela
Secretaria Municipal de assistência social – SEMAS.

CLÁUSULA XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO:

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente
ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 8666/93, que obstem,
prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste
CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se
destarte, a alteração do cronograma aprovado.

CLÁUSULA XVII – DO FORO

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais dúvidas e/ou
conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por
mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 005/CPL/2020, a proposta da empresa
vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-
317/SEMAS/2020.

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os
princípios gerais do Direito.

3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO,
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Presidente Médici.

Presidente Médici/RO, 16  de março de 2020.         

                                                                                
                                                    __________________________                    
___________________________

Edilson Ferreira de Alencar                       COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS

Prefeito                                                                      CNPJ: 13.807.868/0001-40

                                               

___________________________

José Olegário da Silva

Secretário SEMEC

___________________________

Damiana Coelho de Lacerda

Secretária SEMAS

___________________________

Rubi Ferreira Costa

Secretário SEMUSA
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________________________

Sandro Silva Securun

Secretário SEMADRH

___________________________

Fabio Silva do Carmo Lopes

Secretário SEMAT

Testemunhas:

 1. ___________________________      2. ____________________________

CPF:                                                                                  CPF:

 

Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000
www.presidentemedici.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por FABIO SILVA DO CARMO LOPES,
SECRETÁRIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E TURISMO, em 16/03/2020 às
11:48, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de
26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por RUBI FERREIRA DA COSTA, SEC. MUN.
DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO, em 16/03/2020 às 12:01, horário de Presidente
Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON FERREIRA DE ALENCAR,
PREFEITO(A), em 16/03/2020 às 12:14, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSE OLEGARIO DA SILVA, SECRETARIO
DE EDUCAÇÃO, em 16/03/2020 às 13:25, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por DAMIANA COELHO DE LACERDA,
SECRETARIO MUN DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL, em 16/03/2020 às
13:44, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de
26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO SILVA SECORUN, SECRETARIO
MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REG. FUNDIARIA, em 16/03/2020 às 16:21, horário de
Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por DETANEA PEREIRA DE SOUZA MEISSEN,
SOCIO ADMINISTRADOR, em 18/03/2020 às 10:45, horário de Presidente Médici/RO,
com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eProc Presidente
Médici/RO, informando o ID 11054 e o código verificador 411D525A.

Referência: Processo nº 1-317/2020. Docto ID: 11054 v1

http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=11054&VrDocto=1
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8.2/2020

PROCESSO Nº 1-317/SEMAS/2020

VALIDA ATÉ: 16 DE MARÇO DE 2021

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte o Município de Presidente
Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na Av. São João Batista,
1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos
termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo
com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas
ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICA SRP nº 005/CPL/2020, em virtude de deliberação do
Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Edilson
Ferreira de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para
fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo propostas do Edital de Pregão
respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições
públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93.

2. O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de
contratação de compras públicas e de prestação de serviços.

3. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração
Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade,
sempre precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação
específica. Vale salientar que esse procedimento de compra é adequado, pois não há
obrigatoriedade da contratação, e a Administração poderá efetivar a contratação somente quando
houver a necessidade.

4. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do registro
de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência conforme discriminação e
quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma estratégia de apoio administrativo
ao fluxo de atividades na prestação de saúde pública no Município de Presidente Médici.

 

CLÁUSULA II – DO OBJETO

1. O presente termo de referência tem por objetivo definir o escopo e as condições para o
fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (itens fracassados), adquiridos através de
Registro de Preços por um período de 12 meses, para atendimento da alimentação escolar das
unidades escolares municipais e demais secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de
Presidente Médici-RO.

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici Estado de
Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe facultada a realização de
licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Razão Social: J. L. DA SILVA COMÉRCIO
CNPJ: 29.608.475/0001-47
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Endereço: RUA NOVA BRASÍLIA      Número: 2721 SALA 4
Bairro: CENTRO
Cidade: Presidente Médici – RO       CEP: 76916-000
Celular: (69) 9232-0111                    E-mail: jls_comercio@hotmail.com

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor
Lance

Total
Lance

1 18.825 Lt

LEITE INTEGRAL UHT .Apresentação:
origem de vaca, líquido Embalagem:
tetra pack , Unidade de Fornecimento:
caixa com 1 litro, Características
Adicionais: produto próprio para
consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor.

NILZA NILZA R$
3,20

R$
60.240,00

4 100 UND PIMENTA DO REINO MOIDA
EMBALAGEM COM NO MINIMO 30GR Q.DELICIA Q.DELICIA R$

4,30
R$

430,00

5 345 UNID

MAIONESE COM 500GR Embalagem
impermeável, lacrada. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, número
do lote e prazo de validade.

SOYA SOYA R$
4,24

R$
1.462,80

8 800 UND

FERMENTO Tipo: químico, em pó, para
uso em bolos, não contém glúten;
Embalagem com 200 a 250gr;
Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor

ROYAL ROYAL R$
5,96

R$
4.768,00

10 300 UNID

CHÁ ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO -
FRASCO DE NO MINIMO 40GR
Embalagem impermeável, lacrada. a
embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, número do lote e prazo
de validade.

BERNARDO BERNARDO R$
7,40

R$
2.220,00

11 6.275 Lt

LEITE INTEGRAL UHT .Apresentação:
origem de vaca, líquido Embalagem:
tetra pack , Unidade de Fornecimento:
caixa com 1 litro, Características
Adicionais: produto próprio para
consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor.

NILZA NILZA R$
3,20

R$
20.080,00

Total R$ 89.200,80 (Oitenta e nove mil, duzentos reais e oitenta centavos)

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado
da data da assinatura.

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir
exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para
tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do
art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida nos
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Caberá à Secretaria Municipal de assistência social – SEMAS- gerenciamento da Ata dele
decorrente. No entanto, a alocação de recursos, empenhos, análise do mérito das quantidades
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adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais são de responsabilidade
exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O quantitativo a ser solicitado por intermédio da Secretaria Municipal de assistência social –
SEMAS,  deverá ser encaminhado à Gerência do sistema de Registro de Preços que procederá
com o controle do saldo e a baixa do mesmo, do quantitativo da Ata de Registro de Preços;

2. O controle do quantitativo registrado ficará a cargo da Gerencia de Registro de Preços, que
emitirá o pedido de acordo com a solicitação da secretaria Solicitante;

3. Poderá utilizar da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da administração
pública municipal que não tenha participado do certame licitatório de acordo com os requisitos
elencados no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

CLÁUSULA VI – DO PREÇO

1.  Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a
legislação em vigor e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo. O preço ofertado
pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no
certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços
registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições
constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VII – DO LOCAL, PRAZO, VALIDADE E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE
ENTREGA.

1. As Secretarias Municipais realizarão aquisições de Gêneros Alimentícios não perecíveis (itens
fracassados), por um período de 12 meses a seu critério e segundo disponibilidade orçamentária
dos Programas;

2. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho à
contratada;

3. O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) objeto deste Termo de Referencia, é de 05 (cinco)
dias corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho emitida;

4. O não atendimento do prazo fixado do item 6.3 poderá implicar na aplicação das sanções
definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;

5. Os produtos a serem adquiridos, deverão ser entregues nas unidades abaixo relacionados.
Caso ocorra alteração no endereço fica a Secretaria ciente em  informar no ato de entrega da
nota empenho.

 

6. O (s) Produto(s) deverá (ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente de forma a
permitir completa segurança durante o transporte;

7. Feita à entrega pela contratada o contratante por intermédio da Comissão de Recebimento,
realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os exames necessários para
aceitação/aprovação dos produtos de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações
estabelecidas no anexo 1, deste Termo de Referencia;

8. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) PRODUTO (s) não atendem as
especificações do objeto solicitado poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte,
obrigando-se a detentora a providenciar a substituição do produto não aceito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos;

9. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo 1, deste Termo de Referencia;

10. O não atendimento do prazo fixado do item 10.3 implicará em pena de rescisão do termo que
instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do fornecedor, com a devida
aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação;

Á
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CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO

1 - O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal n.º 164/2017 e art. 73
da Lei nº 8.666, de 1993.

2 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério,
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar
indevida.

3– No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter:

a – A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – DCB (Lei
9.787 de 10.02.1999);

b – Lote e validade dos itens/produtos;

c – Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho

d – Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho;

e – Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta Bancária

4- As Nota Fiscal/Fatura, deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto a
liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa
Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Débitos Trabalhistas,
conforme determina a Lei.

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à
conta dos recursos específicos consignados no Orçamento das Secretarias do Município
interessados na ARP, quando houver.

2. Quando da contratação, para fazer face à despesa, será emitida Declaração do Ordenador da
Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
acompanhada da Nota de Empenho expedida pela Secretaria interessada.

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. O contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos
do edital de Pregão Eletrônico 005/CPL/2020.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas
durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.

3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que
precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições
habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que
sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim
definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os
tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente
da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão
Eletrônico SRP 005/CPL/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
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8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a
contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES

1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções
legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento).

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto
prazo de entrega.

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não cumprirem
ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem
fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até
05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio
econômico/financeiro em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos
termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa
31/TCERO-2006.

CLÁUSULA XIII – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, contados a
partir da publicação em Diário Oficial.

CLÁUSULA XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666, de
1993, e em especial:

 I- unilateralmente pela Administração quando:

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
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 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de registro de
preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem de serviço no prazo
estabelecido, sem justificativa por escrito aceito pela Administração;

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar
compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas ou
condições;

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do registro de
preços;

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o fornecedor se
recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao registro de preços ou de
cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços; e

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente justificado;

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita pela
Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu
origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de
Preços.

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo
sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos respectivos; e;

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e afixado no
local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o registro na data de
publicação na imprensa oficial.

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos
termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste artigo, é
facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais.

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93.

CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela
Secretaria Municipal de assistência social – SEMAS.

CLÁUSULA XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO:

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente
ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 8666/93, que obstem,
prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste
CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se
destarte, a alteração do cronograma aprovado.

CLÁUSULA XVII – DO FORO

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais dúvidas e/ou
conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por
mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 005/CPL/2020, a proposta da empresa
vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-
317/SEMAS/2020.

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os
princípios gerais do Direito.
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3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO,
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Presidente Médici.

Presidente Médici/RO, 16 de março de 2020.

                                                                                                                                  
 __________________________                     ___________________________

Edilson Ferreira de Alencar                                       J. L. DA SILVA COMÉRCIO

Prefeito                                                                      CNPJ: 29.608.475/0001-47

___________________________

José Olegário da Silva

Secretário SEMEC

___________________________

Damiana Coelho de Lacerda

Secretária SEMAS

___________________________

Rubi Ferreira Costa

Secretário SEMUSA

________________________

Sandro Silva Securun

Secretário SEMADRH

___________________________

Fabio Silva do Carmo Lopes

Secretário SEMAT

 

Testemunhas:

 

 

 1. ___________________________      2. ____________________________

CPF:                                                                                  CPF:
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8.3/2020

PROCESSO Nº 1-317/SEMAS/2020

VALIDA ATÉ: 16 DE MARÇO DE 2021

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte o Município de Presidente
Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na Av. São João Batista,
1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos
termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo
com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas
ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICA SRP nº 005/CPL/2020, em virtude de deliberação do
Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Edilson
Ferreira de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para
fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo propostas do Edital de Pregão
respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições
públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93.

2. O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de
contratação de compras públicas e de prestação de serviços.

3. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração
Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade,
sempre precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação
específica. Vale salientar que esse procedimento de compra é adequado, pois não há
obrigatoriedade da contratação, e a Administração poderá efetivar a contratação somente quando
houver a necessidade.

4. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do registro
de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência conforme discriminação e
quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma estratégia de apoio administrativo
ao fluxo de atividades na prestação de saúde pública no Município de Presidente Médici.

 

CLÁUSULA II – DO OBJETO

1. O presente termo de referência tem por objetivo definir o escopo e as condições para o
fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (itens fracassados), adquiridos através de
Registro de Preços por um período de 12 meses, para atendimento da alimentação escolar das
unidades escolares municipais e demais secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de
Presidente Médici-RO.

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici Estado de
Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe facultada a realização de
licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Razão Social: JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Fantasia: JEEDA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS    CNPJ: 19.269.250/0001-50
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Endereço: AV TRANSCONTINENTAL - ALA B         Número: 849
Bairro: CENTRO
Cidade: Ji-Paraná – RO         CEP: 76900-091
Celular: (69) 9955-2712        E-mail: cartao@jeeda.com.br

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor Lance Total Lance

2 1.380 UND CHÁ MATE C/ 250 GRS CAMPILAR UND R$ 4,98 R$ 6.872,40

Total R$ 6.872,40 (Seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado
da data da assinatura.

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir
exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para
tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do
art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida nos
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Caberá à Secretaria Municipal de assistência social – SEMAS- gerenciamento da Ata dele
decorrente. No entanto, a alocação de recursos, empenhos, análise do mérito das quantidades
adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais são de responsabilidade
exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O quantitativo a ser solicitado por intermédio da Secretaria Municipal de assistência social –
SEMAS,  deverá ser encaminhado à Gerência do sistema de Registro de Preços que procederá
com o controle do saldo e a baixa do mesmo, do quantitativo da Ata de Registro de Preços;

2. O controle do quantitativo registrado ficará a cargo da Gerencia de Registro de Preços, que
emitirá o pedido de acordo com a solicitação da secretaria Solicitante;

3. Poderá utilizar da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da administração
pública municipal que não tenha participado do certame licitatório de acordo com os requisitos
elencados no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

CLÁUSULA VI – DO PREÇO

1.  Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a
legislação em vigor e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo. O preço ofertado
pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no
certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços
registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições
constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VII – DO LOCAL, PRAZO, VALIDADE E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE
ENTREGA.

1. As Secretarias Municipais realizarão aquisições de Gêneros Alimentícios não perecíveis (itens
fracassados), por um período de 12 meses a seu critério e segundo disponibilidade orçamentária
dos Programas;

2. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho à
contratada;
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3. O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) objeto deste Termo de Referencia, é de 05 (cinco)
dias corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho emitida;

4. O não atendimento do prazo fixado do item 6.3 poderá implicar na aplicação das sanções
definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;

5. Os produtos a serem adquiridos, deverão ser entregues nas unidades abaixo relacionados.
Caso ocorra alteração no endereço fica a Secretaria ciente em  informar no ato de entrega da
nota empenho.

 

6. O (s) Produto(s) deverá (ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente de forma a
permitir completa segurança durante o transporte;

7. Feita à entrega pela contratada o contratante por intermédio da Comissão de Recebimento,
realizará no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os exames necessários para
aceitação/aprovação dos produtos de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações
estabelecidas no anexo 1, deste Termo de Referencia;

8. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) PRODUTO (s) não atendem as
especificações do objeto solicitado poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte,
obrigando-se a detentora a providenciar a substituição do produto não aceito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos;

9. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo 1, deste Termo de Referencia;

10. O não atendimento do prazo fixado do item 10.3 implicará em pena de rescisão do termo que
instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do fornecedor, com a devida
aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação;

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO

1 - O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal n.º 164/2017 e art. 73
da Lei nº 8.666, de 1993.

2 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério,
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar
indevida.

3– No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter:

a – A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – DCB (Lei
9.787 de 10.02.1999);

b – Lote e validade dos itens/produtos;

c – Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho

d – Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho;

e – Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta Bancária

4- As Nota Fiscal/Fatura, deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto a
liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa
Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Débitos Trabalhistas,
conforme determina a Lei.

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à
conta dos recursos específicos consignados no Orçamento das Secretarias do Município
interessados na ARP, quando houver.

2. Quando da contratação, para fazer face à despesa, será emitida Declaração do Ordenador da
Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de
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Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
acompanhada da Nota de Empenho expedida pela Secretaria interessada.

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. O contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos
do edital de Pregão Eletrônico 005/CPL/2020.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas
durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.

3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que
precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições
habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que
sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim
definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os
tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente
da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão
Eletrônico SRP 005/CPL/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a
contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES

1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções
legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento).

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto
prazo de entrega.

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não cumprirem
ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem
fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até
05 (cinco) anos;
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio
econômico/financeiro em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos
termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa
31/TCERO-2006.

CLÁUSULA XIII – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, contados a
partir da publicação em Diário Oficial.

CLÁUSULA XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666, de
1993, e em especial:

 I- unilateralmente pela Administração quando:

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;

 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de registro de
preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem de serviço no prazo
estabelecido, sem justificativa por escrito aceito pela Administração;

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar
compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas ou
condições;

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do registro de
preços;

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o fornecedor se
recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao registro de preços ou de
cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços; e

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente justificado;

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita pela
Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu
origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de
Preços.

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo
sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos respectivos; e;

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e afixado no
local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o registro na data de
publicação na imprensa oficial.

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos
termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
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 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste artigo, é
facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais.

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93.

CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela
Secretaria Municipal de assistência social – SEMAS.

CLÁUSULA XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO:

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente
ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 8666/93, que obstem,
prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste
CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se
destarte, a alteração do cronograma aprovado.

CLÁUSULA XVII – DO FORO

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais dúvidas e/ou
conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por
mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 005/CPL/2020, a proposta da empresa
vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-
317/SEMAS/2020.

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os
princípios gerais do Direito.

3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO,
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Presidente Médici.

Presidente Médici/RO, 16 de março de 2020.

                                                                                                                                
__________________________                     ___________________________

Edilson Ferreira de Alencar                      JEEDA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS   

Prefeito                                                                      CNPJ: 19.269.250/0001-
50                                               

___________________________

José Olegário da Silva

Secretário SEMEC

___________________________

Damiana Coelho de Lacerda

Secretária SEMAS

___________________________

Rubi Ferreira Costa

Secretário SEMUSA

________________________

Sandro Silva Securun

Secretário SEMADRH
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___________________________

Fabio Silva do Carmo Lopes

Secretário SEMAT
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Av. São João Batista, nº 1613 - Centro - Presidente Médici / RO - CEP: 76.916-000
www.presidentemedici.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por RUBI FERREIRA DA COSTA, SEC. MUN.
DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO, em 16/03/2020 às 12:01, horário de Presidente
Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON FERREIRA DE ALENCAR,
PREFEITO(A), em 16/03/2020 às 12:14, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSE OLEGARIO DA SILVA, SECRETARIO
DE EDUCAÇÃO, em 16/03/2020 às 13:25, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por DAMIANA COELHO DE LACERDA,
SECRETARIO MUN DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL, em 16/03/2020 às
13:44, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de
26/11/2019.
Documento assinado eletronicamente por FABIO SILVA DO CARMO LOPES,
SECRETÁRIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E TURISMO, em 16/03/2020 às
16:20, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de
26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO SILVA SECORUN, SECRETARIO
MUN DE ADMINISTRAÇÃO E REG. FUNDIARIA, em 16/03/2020 às 16:21, horário de
Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

Documento assinado eletronicamente por EDLAYNE BARBOSA SILVA,
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA JEEDA COMERCIO, em 16/03/2020 às
16:46, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de
26/11/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eProc Presidente
Médici/RO, informando o ID 11070 e o código verificador 6DFA9179.

Referência: Processo nº 1-317/2020. Docto ID: 11070 v1

http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=003791&extencao=PDF
http://131.161.35.20:5659/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=11070&VrDocto=1
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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2020/SML 

 
O Superintendente Municipal de Licitações, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela LC nº 654/2017, publicada no 
Diário Oficial do Município nº 5.405, de 06.03.2017, em atendimento 
ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93; 
  
Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo nº 
02.00304/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS 
PERMANENTE(SRPP)PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA, CREME 
DENTAL...), visando atender as necessidades da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta do Município de Porto Velho, 
notadamente a SEMUSA, SEMASF e SEMED, licitado por meio do 
Pregão Eletrônico n. 001/2020/SML, n. do Pregão no Licitações-e 
802378. 
  
Considerando o Parecer Jurídico n. 092/SPACC/PGM/2020, fls. 766 a 
769, no qual restou consignada manifestação jurídica pela observância 
dos atos exigidos nas Leis Nacionais n. 10.520/2002 e n. 8.666/93, 
bem como, que foram atendidas as disposições constantes do Decreto 
Municipal n. 10.300/2006, opinando por fim, pela regularidade 
jurídica do procedimento licitatório acima descrito; 
  
RESOLVE HOMOLOGAR, em favor dos fornecedores abaixo 
identificados, a Licitação de que trata o Pregão Eletrônico n. 
001/2020/SML, nos seguintes Termos: 
  
Empresa: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI 

CNPJ: 15.250.965/0001-00 

Lote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

Valor Total: R$ 224.979,12 

Valor por extenso: 
DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E 
NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS. 

  
Empresa: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI – EPP  

CNPJ: 13.547.970/0001-53 

Lote: 10 

Valor Total: R$ 436,62 

Valor por extenso: 
QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS 
CENTAVOS. 

  
Empresa: J MARÇAL SERVIÇOS DE PRÓTESE ODONTOLOGICA – ME 

CNPJ: 84.750.918/0001-48 

Lote: 12 

Valor Total: R$ 2.105,12 

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS. 

  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se os demais encaminhamentos na forma da Lei. 
  
Porto Velho-RO, 17 de março de 2020. 
  
GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI 
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:93A7716A 
 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 
014/2020/SML/PVH 

 
 A Pregoeira da Superintendência Municipal de Licitações da 
Prefeitura do Município de Porto Velho, comunica a todos os 
Licitantes e demais interessados a SUSPENSÃO SINE DIE do 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 014/2020/SML/PVH, deflagrado no 
Processo n. 02.00088/2019, tendo como objeto resumido o Registro de 
preços para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
VEÍCULOS, em razão da necessidade de análise e resposta aos 
pedidos de esclarecimento e impugnações interpostas contra o ato 
convocatório, as quais estão submetidas à análise técnica. 

Informa também que, após manifestações ultimadas as providências 
decorrentes, será republicado o Edital, observado o disposto no §4º do 
art. 21 da Lei n. 8.666/93.  
  
Porto Velho, 17 de março de 2020.  
  
JANÍNI FRANÇA TIBES 
Pregoeira - SML/PMPV 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:7140DF3B 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 

012/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-
336/SEMAT/2020 

 
CONTRATAÇÃO PREFERENCIAL PARA MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DEPEQUENO PORTE ESTABELECIDA NO 
AMBITO LOCAL OU REGIONAL 
  
DO OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material permanente (roçadeiras) atenderá as 
necessidades da Secretariade Meio Ambiente Agricultura e Turismo – 
SEMAT e Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA do município de 
Presidente Médici/RO. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/RO. DO TIPO: Menor preço Unitário. DATA DE 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30 de Março de 2020, ás 
10h00min (horário de Brasília). LOCAL: https://licitanet.com.br/ 
RETIRADA DO EDITAL: 
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou 
https://licitanet.com.br/ 
  
Presidente Médici, 17 de março de 2020. 
  
VAGNER MARCELO TOZI  
Pregoeiro 

Publicado por: 
Dagleelen Somenzari de Lima 

Código Identificador:524EB2AF 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO 

 
Extrato da Ata Registro de Preços Nº 08/2020 do Processo 
Administrativo Nº. 1-317/SEMAS/2020. 
  
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. CNPJ: 
04.632.212/0001-42. 
Contratada: COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS 
MARTINS EIRELI CNPJ: 13.807.868/0001-40 Do Valor: R$ 
4.118,85 (Quatro mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). 
Contratada: J. L. DA SILVA COMÉRCIO CNPJ: 29.608.475/0001-
47 Do Valor: R$ 89.200,80 (Oitenta e nove mil, duzentos reais e 
oitenta centavos). 
Contratada: JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA CNPJ: 19.269.250/0001-50 Do Valor: R$ 6.872,40 (Seis mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). 
DO OBJETO: O presente termo de referência tem por objetivo 
definir o escopo e as condições para o fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis (itens fracassados), adquiridos através de 
Registro de Preços por um período de 12 meses, para atendimento da 
alimentação escolar das unidades escolares municipais e demais 
secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Presidente Médici-
RO. Informações: Á presente Ata encontra-se disponível no site da 
prefeitura municipal de Presidente Médici no endereço 
www.presidentemedici.ro.gov.br 
  
Presidente Médici/RO, 17 de Março de 2020.  


