Prefeitura Municipal de Malacacheta/MG - CNPJ: 18.404.871/0001-36
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 130 - CEP: 39.690-000
Telefone: (33) 3514-1629
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
Aos dois dias do mês de Abril do ano Dois Mil e Dezoito, foi expedida a presente Ata de Registro de
Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto
Municipal nº 65 de 09 de dezembro de 2013, que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas,
regem o relacionamento obrigacional entre a Prefeitura Municipal de Malacacheta - MG, Pessoa Jurídica
de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à Praça Monsenhor Jorge Lopes de
Oliveira, 130 - Centro, CNPJ 18.404.871/0001-36, neste ato representado pelo seu Prefeita Municipal, a
o
Senhora Maria Ivone Ramalho dos Santos, brasileira, solteira, portadora do CPF n 459.050.296-87,
residente e domiciliada nesta cidade e a licitante vencedora, empresa AUREA RITA SOARES , CNPJ-MF
03.351.089/0001-29, com sua sede na cidade de TEOFILO OTONI - MG, à AV. ALFREDO SÁ, 2.332,
Centro, neste ato representada pelo Sr DJALMA LOPES DOS SANTOS, (nacionalidade) BRASILEIRO,
o
(est. civil) SOLTEIRO, (profissão) FRENTISTA , portadora da CI n MG 14316143 , expedida pela
o
SSP/MG e do CPF/MF n 066114645692, residente e domiciliado na cidade de MALACACHETA, à Rua
o
MANOEL DA SILVA MEDEIROS, n 398.- (bairro) PEQUI, de agora em diante denominado Detentora da
o
Ata de Registro de Preços, de acordo com o procedimento licitatório Pregão Presencial n 015/2018 .
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Constitui objeto deste Compromisso de Fornecimento o registro de preços para eventual aquisição de
refeições self-service, com refrigerante, e Lanche em restaurantes localizado na cidade de Teófilo Otoni
, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Malacacheta – MG, nas condições
estabelecidas no Termo de Referencia, do edital Pregão Presencial nº 015/2018, fazendo parte
integrante desta Ata de Registro de Preços o referido ato convocatório e seus anexos, bem como a
proposta formulada pela Contratada, que obrigam igualmente as partes.
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações das partes:
I - DO CONTRATANTE
a) Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos/alimentos;
c) Registrar as ocorrências de inexecução do contrato por culpa da CONTRATADA para fins de rescisão
contratual.
II - DO CONTRATADO
a) – Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados pelo CONTRATADO, seus empregados ou prepostos ao
CONTRATANTE ou ainda a terceiros em decorrência do fornecimento.
b) –
Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento do objeto, incluídos aí: frete, encargos
sociais, trabalhistas e fiscais e outros inerentes à comercialização.
c) – Atender as ordens de fornecimento expedidas pelas Secretarias Municipais, assumindo inteiramente
as responsabilidades sobre o mesmo.
d) – Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou
gerados, em razão do fornecimento.
e) – Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos oferecidos atentando para as especificações do
Termo de Referencia do Edital.
f) – Observar rigorosamente as normas de segurança do trabalho.
g) – O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Pregão
Presencial nº 015/2018.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO, DA FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO DE
ENTREGA
Pelo fornecimento aqui contratado o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os preços
registrado de acordo com tabela abaixo:
Item
01
02

Descrição
FORNECIMENTO DE LANCHE EM TEOFILO
OTONI
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO SERV SELF
EM TEOFILO OTONI

V.UNIT.
10,00

V.TOTAL
10.000,00

24.90

49.800,00

V. Total

59.800,00
VALORES
CONFORME
AJUSTADA ANEXA

PROPOSTA

1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do
Município de Malacacheta, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente autorizada pelo
Secretario competente em até 30 dias, contados do recebimento da mesma, Certidão do INSS, CNDT,
CRF do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Federais e Divida Ativa da União em estado regular.
2- O fornecimento deverá ocorrer mediante solicitação do responsável pela secretaria solicitante ou, caso
a necessidade fornecimento se dê fora do horário de expediente, através de autorização expressa do
chefe do executivo ou do Secretario de Administração ou ainda através de ticket devidamente assinado
pelo servidor responsável da Prefeitura.
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de Registro de Preços a que se refere este instrumento poderá sofrer alterações e/ou supressões
que se fizerem necessárias, em forma de Termo Aditivo, nos termos do art. 12, do Decreto Municipal nº
065/2013.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
1 - O Preço proposto somente será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando – se a
manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial deste instrumento.
a) O Preço proposto somente será revisado na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas do ajustado, objetivando – se
a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial deste instrumento.
b) Para caracterização do previsto neste artigo, a empresa deverá apresentar cópia de Planilhas de
custos, devidamente instruída com as notas fiscais referentes ao mês de julgamento da licitação,
informando sua margem de lucros.
c) Para deferimento da revisão, se ocorrida alguma das situações descritas neste artigo, a Empresa
deverá apresentar, a cada mês, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as
notas fiscais e demais documentos que a justifiquem, sendo que a revisão se dará mediante a
comprovação do preço paga ao (s) fornecedor (es), sem prejuízo de pesquisa pelo Município, na
condição de Gerenciador.
2 - O Município se reserva do direito de realizar cotação paralela, para se averiguar os valores informados
nas Planilhas supracitadas. Apresentando-se como uma situação contornável, através da troca de
fornecedores por parte da Empresa, será considerado injustificado o pedido de revisão, mantendo –se os
valores originais
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.
2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o número
do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo administrativo de licitação.
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3. O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá conter a
autorização do ordenador de despesa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
O descumprimento do fornecimento sujeitara o fornecedor às seguintes sanções, sem previstas das
prevista do Edital Pregão Presencial nº 015/2018, que desta ata faz parte integrante:
a) Advertência
b) Multa de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação por dia de atraso na
entrega da refeição/marmitex.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, caso haja falha no comprimento do contrato
d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso continue a falha no fornecimento.
OITAVA – DA HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO
Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo
15, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO
Esta ata de registro de preços está vinculado de forma total e plena à proposta vencedora, Edital
Pregão Presencial nº 015/2018 e seus anexos, que lhe deu causa para cuja execução, exigir-se-á
rigorosa obediência ao instrumento Convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
1 O detentor da Ata terá seu registro de preços cancelado por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas hipóteses de descumprimento deste edital e
seus anexos, considerando-se o grau de prejuízo ao interesse publico devidamente motivado.
2

- O cancelamento poderá se dar quando:

a)– Comprovar-se a impossibilidade do detentor da Ata em cumprir os seus termos, em
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b)O preço registrado se tornar comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento uma vez esgotada a negociação o
fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; o fornecedor
não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; Quando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, incisos XII a XVI da Lei Federal nº 8.666/93; sub
contratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; Dissolução da
sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; Decretação de falência da Empresa
ou a instauração de insolvência civil dos proprietários.
3 – Em qualquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, esta Prefeitura
Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao Proponente a nova
ordem de registro.
4 – A comunicação do cancelamento de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo de gerenciamento da
presente Ata de Registro de Preços.
5 - No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da Detentora da Ata, a comunicação
será feita por publicação no órgão de imprensa oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DOS PREÇOS
Os preços registrados serão confrontados periodicamente pelo menos trimestralmente com os
praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Malacacheta - MG para dirimir quaisquer questões oriundas
desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
Para constar que for lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssimo senhor Prefeito Wilton Pereira da Silva e pelo Sr. DJALMA LOPES DOS SANTOS,
qualificado preambulamente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.
Malacacheta - MG, 02 de Abril de 2018

______________________________
WILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

_______________________________________
AUREA RITA SOARES
DJALMA LOPES DOS SANTOS
Empresa Vencedora
Detentora da Ata
Testemunhas:1.
2_____________________________
2_____________________________
(nome)
(nome)
RG/CPF
RG/CPF

