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Nº. 087/2019, referente ao Processo Administrativo N.º 1-
1414/SEMUSA/2019, O presente termo tem por objetivo aquisição de 
equipamento e materiais permanentes para atendimento do Hospital e 
Maternidade Eufrásia Maria da Conceição, conforme numero 
proposta: 08460.326000/1160-04. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de 
Presidente Médici/RO. DO TIPO: Menor preço Unitário. DATA DE 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 de Janeiro 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/. 
Onde se Lê: 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Entregar os equipamentos nas quantidades, local e prazo 
estipulado. 
Leia-se: 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Entregar os equipamentos nas quantidades, local e prazo de 
10 dias uteis após nota de empenho. 
Ficam mantidas as demais exigências contidas no Edital, inicialmente 
elaborado, bem como nas demais peças que o integram. 
  
VAGNER MARCELO TOZI 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Rubiane de Oliveira Pinheiro Furtado 

Código Identificador:F2467AB7 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020 DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-1369/SEMAS/2019. 
CONTRATANTE 

 
Extrato da Ata Registro de Preços Nº 01/2020 do processo 
administrativo Nº. 1-1369/SEMAS/2019. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. CNPJ nº 
04.632.212/0001-42. Contratada: J C R ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.747.568/0001-73 Do Valor: R$ 88.709,35(oitenta e oito 
mil e setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos). Contratada: 
CASA BRANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ: 
17.669.255/0001-44 Do Valor: R$ 21.081,85(vinte e um mil e oitenta 
e um reais e oitenta e cinco centavos). Contratada: J. L. DA SILVA 
COMÉRCIO CNPJ: 29.608.475/0001-47 Do Valor: R$ 
80.523,40(oitenta mil e quinhentos e vinte e três reais e quarenta 
centavos). Contratada: JEEDÁ SERVIÇOS COMERCIO E 
INDUSTRIA LTDA-ME CNPJ: 19.269.250/0001-50 Do Valor: R$ 
191.172,80(cento e noventa e um mil e cento e setenta e dois reais e 
oitenta centavos). Contratada: URUPA DISTRIBUIDORA LTDA 
CNPJ: 26.351.705/0001-47 Do Valor: R$ 294.877,25(duzentos e 
noventa e quatro mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco 
centavos). DO OBJETO: Formação de registro de preços para futura 
e eventual aquisição de material de consumo “gêneros alimentícios 
perecíveis” (carnes: bovina, suína, ave, peixe, embutidos, 
hortifrutigranjeiros: verduras, folhosos, frutas e legumes) pelo período 
de 12 (doze) meses. 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, 06 de JANEIRO de 2020. 
  
EDILSON FERREIRA DE ALENCAR 
Prefeito  

Publicado por: 
Rubiane de Oliveira Pinheiro Furtado 

Código Identificador:8FC6AED0 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Edital de Convocação 
  

CADASTRO DE FORNECEDORES DE 2020 
  
Art. 1º. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO – RO, 
Inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ: 63.761.977/0001-41, 
por meio da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna 
público, para conhecimento dos interessados que em cumprimento ao 
§ 1º do art. 34 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, estará 
efetuando renovação e cadastro de novos fornecedores. 
  
Art. 2º. Os interessados deverão procurar A Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, localizada no edifício sede do CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO-RO, 
situado à Av. Joaquim Pedro Sobrinho, nº 1040 – Centro, nesta 
cidade. Contato: e-mail cpl_pmrc_2013@hotmail.com ou no telefone 
(69) 3539-2245, (69) 3539-2013 para efetuar a entrega da cópia 
autenticada ou cópia e original dos documentos para conferência no 
setor de cadastro, conforme descriminado no Anexo I deste Edital. 
  
Art. 3º. O prazo para julgamento da documentação e expedição do 
Certificado de Registro Cadastral - CRC é de 5 (cinco) dias úteis. 
  
Art. 4º. À Comissão reserva-se o direito de diligenciar para 
confirmação das informações apresentadas. 
  
Art. 5º. Os interessados poderão cadastrar-se e renovar as informações 
cadastrais a qualquer tempo, observado o prazo do art. 3º deste edital. 
  
Rio Crespo – RO, 08 de janeiro de 2020. 
  
GIVANILTON SOARES DA SILVA 
Presidente da CPL - Port. 3030/2019 
  
ANEXO I – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA 
CADASTRAMENTO DE FORNECEDOR 
  
PARA CADASTRAMENTO /ATUALIZAÇÃO - PESSOA 
JURÍDICA: 
  
• FORMULÁRIO DE CADASTRO DE FORNECEDOR 
DEVIDAMENTE PREENCHIDO (Anexo II) 
  
•DOCUMENTO CONSTITUTIVO: 
Para EMPRESA INDIVIDUAL: Registro Comercial; ou 
  
Para SOCIEDADES COMERCIAIS: Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social e Aditivos em vigor, devidamente registrado; ou 
  
Para SOCIEDADES POR AÇÕES: Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social e Aditivos em vigor, devidamente registrado e 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 
  
Para SOCIEDADES CIVIS: Inscrição ou ato constitutivo 
acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou 
  
Para EMPRESAS OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM 
FUNCIONAMENTO NO PAÍS: Decreto de autorização e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
  
• CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ; 
  
• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO: no prazo de sua validade; 
  
• CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL: no prazo 
de sua validade; 
  
• CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: no prazo 
de sua validade; 
  
• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) DO FGTS: no 
prazo de sua validade; 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2/2020 

PROCESSO Nº 1-1369/SEMAS/2019 

VALIDA ATÉ: 06 DE JANEIRO DE 2021 

 
Aos 06(seis) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, o Município de Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ 

sob o n
o
 04.632.212/0001-42, com sede na av. São João Batista, 1613 - Centro, Pres. Médici - RO, 76.916-00, 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 nº 085/CPL/2019, 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. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia encontram-se 

regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou 

entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na 

forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 

Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo “gêneros alimentícios 

perecíveis” (carnes: bovina, suína, ave, peixe, embutidos, hortifrutigranjeiros: verduras, folhosos, frutas e legumes) 

pelo período de 12 (doze) meses. 

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: CASA BRANCA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA ME 
CNPJ: 17.669.255/0001-44 
E-mail: financeirocasabranca@gmail.com 
Endereço: AV: TRINTA DE JUNHO 
Bairro: CENTRO 
Cidade: Presidente Médici - RO 

Fantasia: CASA BRANCA SUPERMERCADO 
Celular: (69) 9964-3089 
Telefone: (69) 3471-1219 
Número: 1047 
CEP: 76916-000 
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Fornecedor:CASA BRANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 17.669.255/0001-44 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo 
Valor 

Lance 
Total 

Lance 

4 600 KG CHUCHU 1ºQUALIDADE Nacional Nacional R$3,28 R$1.968,00 

5 365 KG 

PEPINO 1ºQUALIDADE Pepino 
Híbrido, não serão aceitos 
produtos estragados, murchos 
ou que não se enquadram no 
processo seletivo de padrão de 
qualidade. Os produtos devem 
apresentar o peso nas 
embalagens conforme 
solicitado. Região Comum R$2,72 R$992,80 

6 585 KG 

REPOLHO Não serão aceitos 
produtos estragados, murchos 
ou que não se enquadram no 
processo seletivo de padrão de 
qualidade. O produto deverá 
apresentar o peso na 
embalagem conforme 
solicitação.O repolho possui 
vitamina A, que previne 
doenças oculares e ácido 
fólico, que previne alguns tipos 
de câncer. Ele também contém 
potássio, mineral que fortalece 
os músculos. Nacional Comum R$2,45 R$1.433,25 

18 2.770,00 KG 

BATATA INGLESA Não serão 
aceitas batatas estragadas, 
murchas, com brotos, ou que 
não se enquadram no processo 
seletivo de padrão de 
qualidade. Os produtos 
(legumes) devem apresentar o 
peso na embalagem conforme 
solicitação. Nacional Inglesa R$3,19 R$8.836,30 

45 350 KG UVA IN NATURA Nacional 
Red 
Glob R$11,31 R$3.958,50 

47 320 KG PERA Nacional comum R$6,15 R$1.968,00 

49 500 KG 

JILÓ Não serão aceitos 
produtos estragados, murchos 
ou que não se enquadram no 
processo seletivo de padrão de 
qualidade. O produto deverá 
apresentar o peso na 
embalagem conforme 
solicitação. Região Comum R$3,85 R$1.925,00 

Total R$ 21.081,85(vinte e um mil e oitenta e um 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. 
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2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por 

seu intermédio, os serviços referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, 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. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, salvo após autorização 

expressa do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município 

de Presidente Médici do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e 

encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

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 E PRAZO ENTREGA 

1. Local/ Horários: 

7.1. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos .1. A entrega dos 

alimentos deverá ser conforme art. 73, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Federal nº. 8.666/93 

7.2. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos alimentos, por 

Comissão de Recebimento, nomeada através de ato do executivo, a qual goza de autonomia para, dentro das 

normas e responsabilidades: 

a) Na entrega dos alimentos, será observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado 

de macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação e observação do prazo 

de validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; 

observação do cumprimento das especificações legais exigidas; observação dos aspectos físicos dos produtos 

(cor, odor, uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, 

vazamento, etc. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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b) Os alimentos deverão ser entregues em veiculo fechado, em perfeito estado de conservação e higiene. 

7.3. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito 

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios, 

Constar nas Notas Fiscais de Entrega dos Produtos Perecíveis (Carnes e derivados) o Número de Registro de 

Inspeção Federal ou Estadual, Nº do lote e Nº da Nota fiscal do Frigorífico de Procedência.. 

7.4. Validade dos produtos  

7.4.1. Durante o prazo de validade dos itens, caso apresentem quaisquer alterações que impeçam ou 

prejudiquem sua utilização, o fornecedor fica obrigado a substituí-los no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, contadas a partir do recebimento da notificação, por escrito, do Setor responsável;  

7.4.2. Na hipótese de os itens apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo, o fato, e 

encaminhado à autoridade competente, para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

7.5. Os produtos deverão ser entregues nos dias a ser definido pela Secretaria solicitante, tendo o licitante o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para fazer a entrega, após a solicitação. 

7.6. Os produtos deverão ser entregues no endereço designado pela Secretaria solicitante, não se 

responsabilizando por entregas fora dos horários e dias estipulado. 

7.7. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total 

responsabilidade da contratada. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor 

requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. 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. 

1.3. 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 

1.4. As Notas 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 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. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de 

Pregão Eletrônico 085/CPL/2019. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega produto durante a vigência 

desta ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu á presente Ata, 

a contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, onde constar as irregularidades. 

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 a execução, 

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 085/CPL/2019, 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). 
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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 reajustes 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 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições 

estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei 

Federal 8.666/93. 

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 aceita 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;  
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 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. . 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 XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

1. 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 085/CPL/2019, a proposta da empresa vencedora que esta 

subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-1369/2019. 
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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, pela 

autoridade competente do Município de Presidente Médici. 

Presidente Médici/RO, 06 de janeiro de 2020. 

 

___________________________                                                    _______________________________ 

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR                        CASA BRANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME -  

PREFEITO                                                                                        17.669.255/0001-44 

 
___________________________ 
Rubi Ferreira Costa 
Secretário SEMUSA 
 
 
___________________________ 
Damiana Coelho de Lacerda 
Secretária SEMAS 
 
___________________________ 
José Olegário da Silva 
Secretário SEMEC 
 
 
___________________________ 
Fabio Silva do Carmo Lopes 
Secretário SEMAT

 

Testemunhas: 

1. __________________________________ 2. ____________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.1/2020 

PROCESSO Nº 1-1369/SEMAS/2019 

VALIDA ATÉ: 06 DE JANEIRO DE 2021 

 
Aos 06(seis) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, o Município de Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ 

sob o n
o
 04.632.212/0001-42, com sede na av. São João Batista, 1613 - Centro, Pres. Médici - RO, 76.916-00, 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 nº 085/CPL/2019, 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. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia encontram-se 

regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou 

entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na 

forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 

Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo “gêneros alimentícios 

perecíveis” (carnes: bovina, suína, ave, peixe, embutidos, hortifrutigranjeiros: verduras, folhosos, frutas e legumes) 

pelo período de 12 (doze) meses. 

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 C R ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 17.747.568/0001-73 
E-mail: jairototalstar@hotmail.com 
Endereço: AV AFONSO PENA 
Bairro: CENTRO 
Cidade: Teixeirópolis - RO 

 
Fantasia: PADARIA E LANCHONETE MASTER PAO 
Celular: (69) 9252-7190 
Telefone: (69) 3465-1166 
Número: 2163 
CEP: 76928-000 
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Fornecedor: J C R ALIMENTOS EIRELI - 17.747.568/0001-73 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor 
Lance 

Total Lance 

10 5.200 KG COXA E SOBRE COXA DE 
FRANGO Coxa e Sobre Coxa 
de frango, congelado, 
devidamente rotulada de 
acordo com a legislação 
vidente. 

AVE 
NORTE 

CONGELADA R$7,86 R$40.872,00 

22 975 KG CHARQUE – CARNE 
SALGADA E SECA A SOL 
Charque – carne salgada e 
seca a sol – carne bovina em 
pacote embalado a vácuo, 
devidamente rotulado de 
acordo com a legislação 
vidente. 

RIO MAR A VÁCUO R$23,67 R$23.078,25 

51 1.075 KG PEITO DE FRANGO Peito de 
Frango, congelado. 
Devidamente rotulada de 
acordo com a legislação 
vigente. 

AVE 
NORTE 

CONGELADO R$8,42 R$9.051,50 

54 1.070 KG CARNE DE PORCO TIPO 
BISTECA Carne de porco tipo 
Bisteca, congelada, fatiado, a 
embalagem externa devera 
conter dados de identificação, 
procedência e peso. Devendo 
possuir pelos menos um dos 
selos de inspeção (SIF,SIE). 

NACIONAL CONGELADA R$14,68 R$15.707,60 

Total R$ 88.709,35(oitenta e oito mil e setecentos e nove reais e trinta 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 serviços referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, 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. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, salvo após autorização expressa 

do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de 

Presidente Médici do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhado 

à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

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 E PRAZO ENTREGA 

1. Local/ Horários: 

7.1. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos .1. A entrega dos 

alimentos deverá ser conforme art. 73, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Federal nº. 8.666/93 

7.2. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos alimentos, por Comissão 

de Recebimento, nomeada através de ato do executivo, a qual goza de autonomia para, dentro das normas e 

responsabilidades: 

a) Na entrega dos alimentos, será observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado de 

macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação e observação do prazo de 

validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; observação 

do cumprimento das especificações legais exigidas; observação dos aspectos físicos dos produtos (cor, odor, 

uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, vazamento, etc. 

b) Os alimentos deverão ser entregues em veiculo fechado, em perfeito estado de conservação e higiene. 

7.3. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito 

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios, 

Constar nas Notas Fiscais de Entrega dos Produtos Perecíveis (Carnes e derivados) o Número de Registro de 

Inspeção Federal ou Estadual, Nº do lote e Nº da Nota fiscal do Frigorífico de Procedência.. 

7.4. Validade dos produtos  

7.4.1. Durante o prazo de validade dos itens, caso apresentem quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem 

sua utilização, o fornecedor fica obrigado a substituí-los no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a 

partir do recebimento da notificação, por escrito, do Setor responsável;  

7.4.2. Na hipótese de os itens apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo, o fato, e 

encaminhado à autoridade competente, para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

7.5. Os produtos deverão ser entregues nos dias a ser definido pela Secretaria solicitante, tendo o licitante o prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para fazer a entrega, após a solicitação. 

7.6. Os produtos deverão ser entregues no endereço designado pela Secretaria solicitante, não se responsabilizando 

por entregas fora dos horários e dias estipulado. 

7.7. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total 

responsabilidade da contratada. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 
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1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor 

requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. 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. 

1.3. 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 

1.4. As Notas 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 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. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de 

Pregão Eletrônico 085/CPL/2019. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega produto durante a vigência desta 

ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu á presente Ata, a 

contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, onde constar as irregularidades. 

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 a execução, não cabendo 

quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente. 



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Página 5 de 7 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000, Tel.: (69) 3471-2551/3246 

Portal: www.presidentemedici.ro.gov.br  
e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  

 
CPL M 

FOLHA Nº__________ 

PROC. Nº 1-1369/2019 

 

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 085/CPL/2019, 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; 

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 reajustes 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 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições 

estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 

8.666/93. 

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 

aceita 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. . 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 XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 
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1. 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 085/CPL/2019, a proposta da empresa vencedora que esta 

subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-1369/2019. 

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, pela autoridade 

competente do Município de Presidente Médici. 

Presidente Médici/RO, 06 de janeiro de 2020. 

 

 

 

___________________________                                                    _______________________________ 

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR                                           J C R ALIMENTOS EIRELI - 17.747.568/0001-73 

PREFEITO 

 

 
___________________________ 
Damiana Coelho de Lacerda 
Secretária SEMAS 
 
 
__________________________ 
Rubi Ferreira Costa 
Secretário SEMUSA 
 
 
___________________________ 
José Olegário da Silva 
Secretário SEMEC 
 
 
___________________________ 
Fabio Silva do Carmo Lopes 
Secretário SEMAT 

 

Testemunhas: 
1. __________________________________ 2. ____________________________ 
CPF:                                                                 CPF: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.3/2020 

PROCESSO Nº 1-1369/SEMAS/2019 

VALIDA ATÉ: 06 DE JANEIRO DE 2021 

 
Aos 06(seis) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, o Município de Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ 

sob o n
o
 04.632.212/0001-42, com sede na av. São João Batista, 1613 - Centro, Pres. Médici - RO, 76.916-00, 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 nº 085/CPL/2019, 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. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia encontram-se 

regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou 

entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na 

forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 

Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo “gêneros alimentícios 

perecíveis” (carnes: bovina, suína, ave, peixe, embutidos, hortifrutigranjeiros: verduras, folhosos, frutas e legumes) 

pelo período de 12 (doze) meses 

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 
E-mail: jls_comercio@hotmail.com 
Endereço: RUA NOVA BRASÍLIA 
Bairro: CENTRO 
Cidade: Presidente Médici - RO 

 

Fantasia: JLS COMÉRCIO 
Celular: (69) 9232-0111 
Telefone: 
Número: 2721 SALA 4 
CEP: 76916-000 
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Fornecedor:J. L. DA SILVA COMÉRCIO - 29.608.475/0001-47 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo 
Valor 

Lance 
Total Lance 

1 760 KG ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE Nacional Nacional R$18,70 R$14.212,00 

2 3.025,00 KG CEBOLA BRANCA 1ª QUALIDADE Nacional Nacional R$2,37 R$7.169,25 

3 1.960,00 KG CENOURA 1ª QUALIDADE Nacional Nacional R$2,37 R$4.645,20 

7 1.400,00 KG 

TOMATE Não serão aceitos produtos 
estragados, murchos ou que não se 
enquadram no processo seletivo de padrão 
de qualidade. Os produtos devem apresentar 
o peso nas embalagens conforme solicitado. Saladete Saladete R$3,80 R$5.320,00 

12 315 KG 

BACON DEFUMADO Bacon defumada, 
resfriado, embalado a vácuo devidamente 
rotulado de acordo com a legislação vigente. Excelencia Excelencia R$16,29 R$5.131,35 

16 425 KG 

MUSSARELA FATIADA Mussarela Fatiada, 
resfriada, embalagem plástica atóxica, 
transparente, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade. Com 
ingredientes permitidos na legislação vigente 
que não descaracterizem o produto. Tainara Tainara R$20,42 R$8.678,50 

17 630 KG 

BATATA DOCE RAÍZES 
GRANDES,NOGRAU NORMAL DE 
EVOLUÇÃO NO TAMANHO ,SABOR E COR 
PRÓPIO DA 
ESPÉCIE,UNIFORMES,FRESCAS E COM 
CASCAS INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU 
DEFEITOS ,LIVRES DE TERRAS E 
CORPOS ESTRANHOS Nacional Nacional R$2,55 R$1.606,50 

21 1.845,00 DZ 

OVOS DE GALINHA CLASSE A Branco ou 
de cor, frescos, devem apresentar casca 
áspera, porosa, íntegra, fosca, seca e limpa. 
Não devem conter rachaduras. Presidente Presidente R$4,79 R$8.837,55 

23 500 KG 

ABÓBORA MADURA CABOTIA OU JACARÉ 
Com casca sem brilho e firme, tamanho 
grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
turgescentes, intactas e bem desenvolvidas, 
livre de terras ou corpos estranhos aderentes 
a superficie externa. Regiao Regiao R$1,49 R$745,00 

24 450 KG INHAME CHINES 1ª QUALIDADE Naciona Nacional R$7,40 R$3.330,00 

26 550 KG 

ABOBRINHA VERDE De primeira, tamanho 
médio, uniforme, tenra, cor uniforme e com 
brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, 
livres de terra ou corpos estranhos aderentes 
a superficie externa. Região Região R$2,65 R$1.457,50 

32 720 KG 

BANANA NANICA 1ª QUALIDADE 1° 
qualidade, graúdas, em pensa, frutos com 60 
a 70% de maturação climatizada, com casca 
uniformes no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Regiao Regiao R$3,66 R$2.635,20 

37 570 KG 

MAMAO PAPAIA 1ª QUALIDADE tamanho 
médio,grau médio de amadureciemto , sem 
sinais de amasso,sem rupturas. Papaia Papaia R$3,29 R$1.875,30 
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38 215 KG 

LIMÃO TAITI 1ºQUALIDADE Não serão 
aceitos produtos estragados, murchos ou que 
não se enquadram no processo seletivo de 
padrão de qualidade. Os produtos devem 
apresentar o peso nas embalagens conforme 
solicitado. Regiao Regiao R$3,95 R$849,25 

42 1.210,00 LT 

IOGURTE Sabores variados, pacote de 01 
litro, devendo apresentar na embalagem a 
composição básica, as informações 
nutricionais e o prazo de validade. UniBaby UniBaby R$5,02 R$6.074,20 

43 110 KG PIMENTÃO 1º QUALIDADE Nacional Nacional R$4,50 R$495,00 

56 375 KG 

LINGUIÇA TIPO TOSCANA Linguiça tipo 
toscana, resfriado, embalado a vácuo, 
devidamente rotulado de acordo com a 
legislação vigente. Excelencia Excelencia R$14,12 R$5.295,00 

57 115 KG 

MORTADELA TIPO BOLOGNA Mortadela 
tipo Bologna, fatiada que atenda a qualidade 
com selo SIF em validade. Aurora Aurora R$18,84 R$2.166,60 

Total R$ 80.523,40(oitenta mil e quinhentos e vinte e três 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 serviços referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, 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. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, salvo após autorização expressa 

do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de 

Presidente Médici do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhado 

à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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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 E PRAZO ENTREGA 

1. Local/ Horários: 

7.1. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos .1. A entrega dos 

alimentos deverá ser conforme art. 73, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Federal nº. 8.666/93 

7.2. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos alimentos, por Comissão 

de Recebimento, nomeada através de ato do executivo, a qual goza de autonomia para, dentro das normas e 

responsabilidades: 

a) Na entrega dos alimentos, será observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado de 

macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação e observação do prazo de 

validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; observação 

do cumprimento das especificações legais exigidas; observação dos aspectos físicos dos produtos (cor, odor, 

uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, vazamento, etc. 

b) Os alimentos deverão ser entregues em veiculo fechado, em perfeito estado de conservação e higiene. 

7.3. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito 

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios, 

Constar nas Notas Fiscais de Entrega dos Produtos Perecíveis (Carnes e derivados) o Número de Registro de 

Inspeção Federal ou Estadual, Nº do lote e Nº da Nota fiscal do Frigorífico de Procedência.. 

7.4. Validade dos produtos  

7.4.1. Durante o prazo de validade dos itens, caso apresentem quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem 

sua utilização, o fornecedor fica obrigado a substituí-los no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a 

partir do recebimento da notificação, por escrito, do Setor responsável;  

7.4.2. Na hipótese de os itens apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo, o fato, e 

encaminhado à autoridade competente, para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

7.5. Os produtos deverão ser entregues nos dias a ser definido pela Secretaria solicitante, tendo o licitante o prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para fazer a entrega, após a solicitação. 

7.6. Os produtos deverão ser entregues no endereço designado pela Secretaria solicitante, não se responsabilizando 

por entregas fora dos horários e dias estipulado. 

7.7. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total 

responsabilidade da contratada. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor 

requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. 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. 

1.3. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter: 
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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 

1.4. As Notas 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 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. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de 

Pregão Eletrônico 085/CPL/2019. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega produto durante a vigência desta 

ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu á presente Ata, a 

contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, onde constar as irregularidades. 

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 a execução, 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 085/CPL/2019, 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. 



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Página 6 de 8 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000, Tel.: (69) 3471-2551/3246 

Portal: www.presidentemedici.ro.gov.br  
e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  

 
CPL M 

FOLHA Nº__________ 

PROC. Nº 1-1369/2019 

 

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 reajustes 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 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições 

estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 

8.666/93. 

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;  



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Página 7 de 8 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000, Tel.: (69) 3471-2551/3246 

Portal: www.presidentemedici.ro.gov.br  
e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  

 
CPL M 

FOLHA Nº__________ 

PROC. Nº 1-1369/2019 

 

 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 

aceita 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. . 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 XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

1. 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 
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1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico 085/CPL/2019, a proposta da empresa vencedora que esta 

subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-1369/2019. 

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, pela autoridade 

competente do Município de Presidente Médici. 

Presidente Médici/RO, 06 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________                                                     _______________________________ 

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR                              J. L. DA SILVA COMÉRCIO - 29.608.475/0001-47  

PREFEITO                                                                                       

 
 

 
___________________________ 

Rubi Ferreira Costa 
Secretário SEMUSA 

 
 

___________________________ 
Damiana Coelho de Lacerda 

Secretária SEMAS 

 

___________________________ 
José Olegário da Silva 

Secretário SEMEC 
 
 

___________________________ 
Fabio Silva do Carmo Lopes 

Secretário SEMAT

 

 

Testemunhas: 

1. __________________________________ 2. ____________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.5/2020 

PROCESSO Nº 1-1369/SEMAS/2019 

VALIDA ATÉ: 06 DE JANEIRO DE 2021 

 
Aos 06(seis) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, o Município de Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ 

sob o n
o
 04.632.212/0001-42, com sede na av. São João Batista, 1613 - Centro, Pres. Médici - RO, 76.916-00, 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 nº 085/CPL/2019, 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. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia encontram-se 

regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou 

entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na 

forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 

1.Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo “gêneros alimentícios 

perecíveis” (carnes: bovina, suína, ave, peixe, embutidos, hortifrutigranjeiros: verduras, folhosos, frutas e legumes) 

pelo período de 12 (doze) meses. 

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: URUPA DISTRIBUIDORA LTDA 
CNPJ: 26.351.705/0001-47 
E-mail: urupadistribuidora@hotmail.com 
Endereço: R DOS MINEIROS 
Bairro: URUPA 
Cidade: Ji-Paraná - RO 

Fantasia: URUPA DISTRIBUIDORA 
Celular: (69) 9966-1109 
Telefone: (69) 99257-4609 
Número: 1160 
CEP: 76900-302 
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Fornecedor:URUPA DISTRIBUIDORA LTDA - 26.351.705/0001-47 

Ite
m 

Quant. Un Descrição Marca 
Model
o 

Valor Lance Total Lance 

8 1.050,00 KG 

POLPA DE FRUTA DA REGIAO 
SABORES 
(GOIABA,MARACUJA,ACEROLA,CU
PUAÇU) 

JIPAFRUT
A 

KG R$10,49 
R$11.014,5
0 

9 2.280,00 KG 

FRANGO INTEIROFrango inteiro, sem 
tempero, congelado, devidamente 
rotulado de acordo com a legislação 
vidente. 

AVENORT KG R$7,10 
R$16.188,0
0 

20 1.170,00 KG MAÇÃ NACIONAL 1ºQUALIDADE 
NACIONA
L 

KG R$4,80 R$5.616,00 

25 700 KG MANDIOCA 1ª QUALIDADE REGIÃO KG R$2,19 R$1.533,00 

27 370 KG 

ALFACE Com folhas brilhantes, firmes 
e sem áreas escuras, frescas, com 
coloração e tamanho uniformes e 
típicos da variedade, sem sujidades 
ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade, livre de 
resíduos de fertilizantes. 

REGIÃO KG R$9,98 R$3.692,60 

28 350 KG 

RÚCULA Com folhas brilhantes, 
firmes e sem áreas escuras, frescas, 
com coloração e tamanho uniformes e 
típicos da variedade, sem sujidades 
ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade, livre de 
resíduos de fertilizantes. 

REGIÃO KG R$11,99 R$4.196,50 

29 220 KG 

COUVE Couve fresca, firme, com 
coloração e tamanho uniformes e 
típicos da variedade, sem sujidades 
ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, de colheita 
recente. 

REGIÃO KG R$10,04 R$2.208,80 

33 670 KG 

BANANA PRATA 1ª QUALIDADE 1° 
qualidade, graúdas, em pensa, frutos 
com 60 a 70% de maturação 
climatizada, com casca uniformes no 
grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho. 

REGIÃO KG R$3,67 R$2.458,90 

34 630 KG 

BANANA MAÇÃ 1° qualidade, 
graúdas, em pensa, frutos com 60 a 
70% de maturação climatizada, com 
casca uniformes no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor 
da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho. 

REGIÃO KG R$3,79 R$2.387,70 

39 1.850,00 KG MELANCIA REGIÃO KG R$2,24 R$4.144,00 

58 2.963,00 KG 

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA 
Carne Bovina tipo Alcatra, congelada, 
cortada em bife, peso entre 1 a 3 kg, a 
embalagem externa devera conter 
dados de identificação e procedência. 

RONDONI
A 

KG R$33,91 
R$100.475,
33 
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Devendo possuir pelos menos um dos 
selos de inspeção (SIF ou SIE). 

59 3.225,00 KG 

CARNE BOVINA TIPO ACEM Carne 
Bovina tipo ACEM, congelada, peça 
inteira, embalada a vácuo, a 
embalagem externa devera conter 
dados de identificação e procedência 
e peso. Devendo possuir pelos menos 
um dos selos de inspeção (SIF ou 
SIE). 

RONDONI
A 

KG R$18,94 
R$61.081,5
0 

60 1.860,00 KG 

COSTELA BOVINA TIPO RIPA 
Costela Bovina tipo RIPA, congelada, 
cortada, a embalagem externa devera 
conter dados de identificação e 
procedência e peso. Devendo possuir 
pelos menos um dos selos de 
inspeção (SIFou SIE). 

RONDONI
A 

KG R$14,00 
R$26.040,0
0 

63 987 KG 

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA 
Carne Bovina tipo Alcatra, congelada, 
cortada em bife, peso entre 1 a 3 kg, a 
embalagem externa devera conter 
dados de identificação e procedência. 
Devendo possuir pelos menos um dos 
selos de inspeção (SIF ou SIE). 

RONDONI
A 

KG R$33,91 
R$33.469,1
7 

64 1.075,00 KG 

CARNE BOVINA TIPO ACEM Carne 
Bovina tipo ACEM, congelada, peça 
inteira, embalada a vácuo, a 
embalagem externa devera conter 
dados de identificação e procedência 
e peso. Devendo possuir pelos menos 
um dos selos de inspeção (SIF ou 
SIE). 

RONDONI
A 

KG R$18,95 
R$20.371,2
5 

Total R$ 294.877,25(duzentos e noventa e quatro mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte 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 serviços referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, 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. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, salvo após autorização expressa 

do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de 

Presidente Médici do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhado 

à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

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 E PRAZO ENTREGA 

1. Local/ Horários: 

7.1. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos .1. A entrega dos 

alimentos deverá ser conforme art. 73, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Federal nº. 8.666/93 

7.2. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos alimentos, por Comissão 

de Recebimento, nomeada através de ato do executivo, a qual goza de autonomia para, dentro das normas e 

responsabilidades: 

a) Na entrega dos alimentos, será observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado de 

macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação e observação do prazo de 

validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; observação 

do cumprimento das especificações legais exigidas; observação dos aspectos físicos dos produtos (cor, odor, 

uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, vazamento, etc. 

b) Os alimentos deverão ser entregues em veiculo fechado, em perfeito estado de conservação e higiene. 

7.3. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito 

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios, 

Constar nas Notas Fiscais de Entrega dos Produtos Perecíveis (Carnes e derivados) o Número de Registro de 

Inspeção Federal ou Estadual, Nº do lote e Nº da Nota fiscal do Frigorífico de Procedência.. 

7.4. Validade dos produtos  

7.4.1. Durante o prazo de validade dos itens, caso apresentem quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem 

sua utilização, o fornecedor fica obrigado a substituí-los no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a 

partir do recebimento da notificação, por escrito, do Setor responsável;  

7.4.2. Na hipótese de os itens apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo, o fato, e 

encaminhado à autoridade competente, para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

7.5. Os produtos deverão ser entregues nos dias a ser definido pela Secretaria solicitante, tendo o licitante o prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para fazer a entrega, após a solicitação. 
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7.6. Os produtos deverão ser entregues no endereço designado pela Secretaria solicitante, não se responsabilizando 

por entregas fora dos horários e dias estipulado. 

7.7. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total 

responsabilidade da contratada. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor 

requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. 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. 

1.3. 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 

1.4. As Notas 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 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. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de 

Pregão Eletrônico 085/CPL/2019. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega produto durante a vigência desta 

ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu á presente Ata, a 

contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, onde constar as irregularidades. 

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. 
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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 a execução, 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 085/CPL/2019, 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; 

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. 
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1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 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 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições 

estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 

8.666/93. 

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 

aceita 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. . 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 
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pública na utilização dos materiais são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão 

requisitante. 

CLÁUSULA XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

1. 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 085/CPL/2019, a proposta da empresa vencedora que esta 

subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-1369/2019. 

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, pela autoridade 

competente do Município de Presidente Médici. 

Presidente Médici/RO, 06 de janeiro de 2020. 

 

___________________________                                                     _______________________________ 

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR                              URUPA DISTRIBUIDORA LTDA - 26.351.705/0001-47- 

PREFEITO                                                                                      

 

___________________________ 
Damiana Coelho de Lacerda 
Secretária SEMAS 
 
 
__________________________ 
Rubi Ferreira Costa 
Secretário SEMUSA 
 
 
___________________________ 
José Olegário da Silva 
Secretário SEMEC 
 
 
___________________________ 
Fabio Silva do Carmo Lopes 
Secretário SEMAT 

Testemunhas: 

1. __________________________________ 2. ____________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.4/2020 
PROCESSO Nº 1-1369/SEMAS/2019 
VALIDA ATÉ: 06 DE JANEIRO DE 2021 
 
Aos 06(seis) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, o Município de Presidente Médici/RO inscrito no 

CNPJ sob o n
o
 04.632.212/0001-42, com sede na av. São João Batista, 1613 - Centro, Pres. Médici - RO, 

76.916-00, 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 nº 085/CPL/2019, 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. Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Médici do Estado de Rondônia encontram-se 

regulamentados pelo Decreto Municipal nº 005/2013. 

2. O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão 

ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do 

contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 

Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo “gêneros alimentícios 

perecíveis” (carnes: bovina, suína, ave, peixe, embutidos, hortifrutigranjeiros: verduras, folhosos, frutas e 

legumes) pelo período de 12 (doze) meses 

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: JEEDÁ SERVIÇOS, COMERCIO E 
INDUSTRIA LTDA-ME 
CNPJ: 19.269.250/0001-50 

E-mail: cartao@jeeda.com.br 
Endereço: AVENIDA TRANSCONTINENTAL, ALA 
B 
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Bairro: CENTRO 
Cidade: Ji-Paraná - RO 

Fantasia: JEEDÁ SERVIÇOS 
Celular: (69) 9955-2712 

Telefone: (69) 3416-8000 
Número: 849 
CEP: 76900-091 

 

Fornecedor:JEEDÁ SERVIÇOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME - 19.269.250/0001-50 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor Lance Total Lance 

11 1.200,00 KG 

CARNE DE PORCO TIPO 
PERNIL Carne de porco tipo 
Pernil, congelada, fatiado, a 
embalagem externa devera 

conter dados de identificação, 
procedência e peso. Devendo 
possuir pelos menos um dos 
selos de inspeção (SIF, SIE). Magnata KG R$13,10 R$15.720,00 

13 360 KG 

LINGUIÇA TIPO CALABRESA 
Linguiça tipo calabresa, 

resfriado, embalado a vácuo, 
devidamente rotulado de 
acordo com a legislação 

vigente. Excelencia KG R$15,00 R$5.400,00 

14 880 KG 

SALSICHA CONGELADA 
TIPO HOT DOG, Composta 
de ingredientes como: Carne 
mecanicamente separada de 
aves, carne/ gordura suína, 
água, proteína de soja, sal, 
condimentos naturais e outros 
ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não 
descaracterizem o produto. 
Embalagem: saco de 
polietileno à vácuo com 1 kg 
do produto. Friato KG R$7,17 R$6.309,60 

15 410 KG 

APRESUNTADO 
Apresuntado, fatiado, 
resfriado (composição carne 
suína pré-cozida) Com 
ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não 
descaracterizem o produto. Excelencia KG R$10,00 R$4.100,00 

19 630 KG BETERRABA 1ºQUALIDADE Nacional KG R$2,48 R$1.562,40 

36 625 KG LARANJA TIPO PAULISTA Região KG R$2,20 R$1.375,00 

40 660 KG MELÃO 1º QUALIDADE Nacional KG R$3,50 R$2.310,00 

41 740 KG 

ABACAXI Fruta com tamanho 
médio, 1º qualidade, com 
casca sã, sem sinais de 
rupturas ou machucados, grau 
de amadurecimento ideal para 
consumo. Região KG R$4,00 R$2.960,00 
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44 390 KG 

GOIABA Não serão aceitos 
produtos estragados, murchos 
ou que não se enquadram no 
processo seletivo de padrão 
de qualidade. Os produtos 
devem apresentar o peso nas 
embalagens conforme 
solicitado. Região KG R$6,40 R$2.496,00 

48 720 KG 

QUIABO Não serão aceitos 
produtos estragados, murchos 
ou que não se enquadram no 
processo seletivo de padrão 
de qualidade. O produto 
deverá apresentar o peso na 
embalagem conforme 
solicitação.O quiabo é rico em 
vitamina A. Região KG R$3,98 R$2.865,60 

50 500 KL 

BERINJELA A berinjela é rica 
em proteínas, vitaminas A, B e 
C, cálcio, fósforo, ferro, 
potássio e magnésio.Não 
serão aceitos produtos 
estragados, murchos ou que 
não se enquadram no 
processo seletivo de padrão 
de qualidade. O produto 
deverá apresentar o peso na 
embalagem conforme 
solicitação Região KG R$2,70 R$1.350,00 

52 630 KG 

PEIXE DE COURO Peixe de 
Couro (sem cabeça), 
congelado e cortado. 

Pintado 
Região KG R$19,00 R$11.970,00 

53 830 KG 

PEIXE DE ESCAMA Peixe de 
Escama (sem cabeça) 
congelado, descamado e 
cortado. 

Tambaqui 
Região KG R$11,40 R$9.462,00 

55 470 KG 

CARNE DE PORCO TIPO 
COSTELA Carne de porco 
tipo Costela, congelada, 
fatiado, a embalagem externa 
devera conter dados de 
identificação, procedência e 
peso. Devendo possuir pelos 
menos um dos selos de 
inspeção (SIF, SIE). Magnata KG R$17,00 R$7.990,00 

61 3.230,00 KG 

CARNE BOVINA TIPO 
MUSCULO Carne Bovina tipo 
MUSCULO, moído, 
congelada, embalada a 
vácuo, a embalagem externa 
devera conter dados de 
identificação,procedência e 
peso. Devendo possuir pelos 
menos um dos selos de 
inspeção (SIFou SIE). Rondônia KG R$18,98 R$61.305,40 
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62 2.080,00 KG 

CARNE BOVINA TIPO 
PATINHO Carne Bovina tipo 
Patinho, congelada, peça 
inteira embalada a vácuo, a 
embalagem externa devera 
conter dados de identificação, 
procedência e peso. Devendo 
possuir pelos menos um dos 
selos de inspeção (SIF ou 
SIE). Rondônia KG R$25,96 R$53.996,80 

Total R$ 191.172,80(cento e noventa e um mil e cento e setenta e dois 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 serviços referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios, 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. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É permitida a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública, salvo após autorização 

expressa do órgão gerenciador. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município 

de Presidente Médici do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e 

encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

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 E PRAZO ENTREGA 

1. Local/ Horários: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57
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7.1. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos .1. A entrega dos 

alimentos deverá ser conforme art. 73, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Federal nº. 8.666/93 

7.2. São de inteira responsabilidade das secretarias os procedimentos de recebimento dos alimentos, por 

Comissão de Recebimento, nomeada através de ato do executivo, a qual goza de autonomia para, dentro das 

normas e responsabilidades: 

a) Na entrega dos alimentos, será observado o controle de qualidade de primeira ordem, também denominado 

de macroscópico. Nesse controle, são observados os seguintes aspectos: identificação e observação do prazo 

de validade dos produtos; condições das embalagens protetoras; observação da presença de precipitados; 

observação do cumprimento das especificações legais exigidas; observação dos aspectos físicos dos produtos 

(cor, odor, uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, 

vazamento, etc. 

b) Os alimentos deverão ser entregues em veiculo fechado, em perfeito estado de conservação e higiene. 

7.3. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito 

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios, 

Constar nas Notas Fiscais de Entrega dos Produtos Perecíveis (Carnes e derivados) o Número de Registro de 

Inspeção Federal ou Estadual, Nº do lote e Nº da Nota fiscal do Frigorífico de Procedência.. 

7.4. Validade dos produtos  

7.4.1. Durante o prazo de validade dos itens, caso apresentem quaisquer alterações que impeçam ou 

prejudiquem sua utilização, o fornecedor fica obrigado a substituí-los no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, contadas a partir do recebimento da notificação, por escrito, do Setor responsável;  

7.4.2. Na hipótese de os itens apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo, o fato, e 

encaminhado à autoridade competente, para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

7.5. Os produtos deverão ser entregues nos dias a ser definido pela Secretaria solicitante, tendo o licitante o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para fazer a entrega, após a solicitação. 

7.6. Os produtos deverão ser entregues no endereço designado pela Secretaria solicitante, não se 

responsabilizando por entregas fora dos horários e dias estipulado. 

7.7. As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total 

responsabilidade da contratada. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor 

requisitante, conforme disposto no Decreto Municipal nº. 164/2017 e art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. 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. 

1.3. 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; 
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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 

1.4. As Notas 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 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. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de 

Pregão Eletrônico 085/CPL/2019. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de entrega produto durante a vigência 

desta ata. 

3. Se a entrega não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu á presente Ata, 

a contratada será intimada à refazer a entrega dos produtos, onde constar as irregularidades. 

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 a execução, 

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 085/CPL/2019, 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. 
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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 reajustes 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 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. O recebimento do objeto mediante aposição de “atesto” na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições 

estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei 

Federal 8.666/93. 
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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 aceita 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. . 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 XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 
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1. 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 085/CPL/2019, a proposta da empresa vencedora que esta 

subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1-1369/2019. 

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, pela 

autoridade competente do Município de Presidente Médici. 

Presidente Médici/RO, 06 de janeiro de 2020. 
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