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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAM ENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA
Av. Epitfacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484
http,//w w w.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Validar Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Regiètral no Estado da Paraiba, foi
instituido pela da Lei N°10,132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode
ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedor ia .fip b .jus . br/selo-dig ita I/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A LFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
- EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa A LFA LIMP COMERCIO DE
MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/06/2020 09:18:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo como
Art. 10 , 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, corro também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado DigItal do titular do Cartório Azevèdo
Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.notbr
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https. //autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.
A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 55670906204963652322-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé
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PROPOSTA DE PREÇO
REFORMULADA

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N° 006/2020

•

Razão Social: AIACK DOS SANTOS - ME
Inscrição Estadual: 123.306.537
CNPJ: 22.052.064/0001-79
Inscrição Municipal: 206958-0
Endereço: RUA SILVIO EIRALDO SILVA, 232- PALMEIRA
Cidade: JAGUAOUARA
CEP: 45345-000 Telefone: (073) 3530-1708
Estado: BA
E-mail: aiakalimentos@gmailcom
Dados Bancários: Cabe Econômica Federal Ag: 2085 Op: 003 C/C 696-2
Representante Legal: Aiack dos Santos Lopes
Prazo de validade da proposta: 60 DIAS

22.052.064/0001- 79
AIACK DOS SANTOS LOPES ME •
RUA SILVIO EIRALDO SILVA N°232
PALMEIRA CEP. 45.346-000
JAGUAQUARA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0724/

MUNICÍPIO DE ARACI - BAHIA
At.: PREGOEIRO Municipal
PROPOSTA FINAL
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — Araci

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA ADUISIÇA0 DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 01) E MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 02) PARA
FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL E SOCIAL, PARA
GARANTIR O ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM ARACI— BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E
LAZER.
Sr. PREGOEIRA, Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa AICK DOS SANTOS LOPES • ME, CNPJ n* 22.052.064/0001-79,
situada na Rua Silvio Elraldo Silva, n° 232, Jaguaquara/BA, vem apresentar a sua Proposta de Preço para a Prefeitura Municipal de Araci/BAHIA,
conforme detalhamento nos quadros a seguir:
LOTE 001 -CESTA BÁSICA
LOTE
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUART.

MARCA

1.1

AÇÚCAR cristal de 1': sacarose obtida da cana de açúcar, livre de
fermentação, tipo granulado, cem aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce,
isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais, acondicionado em embalagem primaria saco plástico atóxico
transparente, com respectiva informação nutricional, (validade/lote.
Embalagem secundaria plástico resistente. Prazo de validade minimcs 04
meses a partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 01 kg.

KG

5.000

ITAJÁ

R$

2,25

R$

11.250,00

1.2

ARROZ tipo 1, PARBOLIZADO , subgrupo polido, classe longo fino, 100%
natural, ccfistituldos de gritos inteiros, sento de sujidade e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem primária de saco plástico atóxico
transparente com respectiva Informação nutdcional validade/lote.
Embalagem secundada: plástico resistente. Prazo de validade mínimo: 03
meses a partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem de 01 kg.

KG

5.000

CHINÊS

R$

3,32

R$

16.600,00

1.3

BISCOITO CREAM CRACKER 4000R: Acondicionado em embalagem
dupla, plástico atóxico transparente, cora respectiva informação nutricional,
data de validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data
do recebimento do produto. Composição mínima de Ingredientes: farinha de
tdgo enriquecida com ferro e ácido fálico gordura vegetal, extrato de malte,
amido, açúcar, sal, soro de leite em pó , fermento quimico, bicarbonato de
sódio, emulslficante lecitina de soja e aromatizante . pode conter leite e soja,
. Contem glúten.Pct de 400g

PCT

2,500

PETYAN

RE

2,92

R$

7.300,00

1.4

CAFÉ TORRADO E M0100. Produto de 1' qualidade, com 100% de
pureza, Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório e
sabor não característico. Embalagem aluminlzada, com selo de pureza
emitido pela AssocIaçEb Brasileira da Indústria do Café —ABIC, contendo as
seguintes Informações: data fabricação, lote, validade mínimo: 03 meses á
partir da data de entrega. Rotulagem registro do MS. Apresentação do
produto: embalagem de 250g.

PCT

5.000

SAUDE

R$

3,10

R$

15.500,00

1.5

FLOCOS DE MILHO: tipo timão: farinha de milho focada sem sal, fonte de
fibra, da validade (lote embalagem 500 Gr

UNO

5.000

CUCO

R$

1,17

R$

5.850,00

1.6

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- grupo seca, subgrupo fina, tipo 1,
isenta de material terroso, detritos de animais e vegetais, devendo obedecer
a legislação vigente, embalada em pacote plástico atóxico, transparente,
termos soldado, resistente de 1kg. Prazo mínimo de validade de 4 meses.
Embalagem plástica c/1 kg.

KG

5.000

TIA LU

R$

2,22

Rã

11.150,00

1.7

FEIJÃO CARIOCA, tipo 01, novo, constituldo de grãos Inteiros e sadios,
com umidade permitida em lei, Isento de material terroso, sujidades e mistura
de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg , com Prazo de
validade de no minimo 03 meses a partir da entrega do produto.

KG

500
.0

SUPER ESPECIAL R$

6,25

RE

31.250,00

1.8

MACARRÃO ESPAGUETE: Elaborado com trigo enriquecido com ferro e
ácido fólico , sêmola ou semolina . Acondicionado em embalagem primaria
de saco plástico transparente atóxico, com respectiva Informação nutdcional,
data de validade/lote. Prazo de validade 4 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 500g.

UND

2.500

PETYAN

R$

2,16

R$

5.400,00

1.0

ÓLEO VEGETAL COMESTIVEL: composição 100% óleo de soja refinado e
antioNdantes. Produto refinado e de acordo com os padrões legais. Devera
conter Vitamina E, e estar isento de ranço. Acondicionado em embalagem
primária PET (900m1) com respectiva Informação nutricional, validade/lote.
Prazo de validade mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do
produto

UNO

2300

SINHÁ

R$

4,32

R$

10.800,00

.

'

AIACK DOS SANTOS LOPES:07144311506
,

Valor Unitário R$

Ass nado de forma digital por
2020.07.03 14:09:06 -03'00'

—

Valor Total R$

- --. ..... .......

.

/ (ir

11 y- r.
\''

LEITE EM Pó: tipo integral. Apresentando por porção de 26g (02 colheres
de sopa): mínimo de 120 calorias, mimo de 10g de carboidratos, máximo
de 7g de proteínas e de gorduras totais, máximo de 125mg de sódio, mlnimo
210mg dê cálcio. Acondicionado em recipiente hermético de sacos
aluminizados contendo informação nutdcional, data de fabdcação/ validade/
lote. Deverá ser inspecionado pelo SIE ar SIE. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g.

UNO

1.11

SARDINHAS — sardinhas ao próprio suco c../ óleo comestível, preparada com
pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestivd.
Embalagem: em lata abri fácil apropdado, vedada, isento de ferrugens e
substâncias nocivas, com peso liquido de 125g, mínimo de 84 gramas
drenado, Na embalagem deve conter as seguintes informaçõês: identificação
da empresa, peso, data de validade, carimbo de Inspeção estadual co
federal.

UNO

2.500

SOMAG

R$

2,63

R$

6.575,00

1.12

Colodfico em pó fino: De primeira qualidade, sem edição de sal,composição
minima de ingredientes: fubá de milho, urucum em pó,'óleo vegetal,
constituído de mataria prima de qualidade, comaspecto, cor, cheiro próprios,
isento de materiais estranhos, de acordo com normas vigentes.
Acondicionado em embalagempdmária de saco plástico transparente doidos,
contendo data de fabricação/validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03
meses â partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem mlnlma 100g

UND

2.500

TEMPEROS
PORTUGUAL

R$

0,58

R$

1.450,00

TEMPERO MISTO COM COMINHO E PIMENTA DO REINO: Constituído
de matérias primas de boa qualidade, genuinas e puras, sãs e limpas
isentas de substâncias e elementos vegetais estranhos. Deve apresentar
aspecto, core cheiro característico do produto de acordo com as normas
vigentes. Acondicionado em embalagem primária de saco plástico
transparente atrioico, contendo data de validade e lote. O produto deverá
apresentar validade minima de 03 meses a partir da data de recebimento do
produto. Apresentação do produto: Embalagem minima de 80 a 100g,

UNO

2.500

TEMPEROS
PORTUGUAL

R$

0,70

R$

1.750,00

1.14

OVOS DE GALINHA: Tipo grande; novos; casca Integra, sem rachaduras,
sem sujidades, sachos; embalados tipo estojo plastico transparente
contendo 12 (doze) unidades de ovos. Data de validade, mínima de 15
(quinze) dias a partir da data da entrega. Deverá conter impresso no rotulo
as seguintes Informações, peso liquido ~imo 600g, informação nutricional.

DZ

2.500

COOPEAVI

R$

5,26

R$

13.150,00

1.15

MARGARINA COM SAL, Contendo 60% a 80% de lipideos. Composição
mínima: Agua , gordura vegetal sal ,soro de leite em pó , vitamina A,
vitaminas (81, 82, 812), selânio,lecitina de soja , benzoato de sodio e
sorbato , Produto ccom aspecto cor e cheiro próprio, acondicionado em UND/250
G
embalagem primária de pote plástico, com respectiva Informação nutdcional,
data de fabricaçãoNalidade/lote. Embalagem secundária: caixa de papel
resistente, Prazo de validade mínimo: 02 meses a partir da data de
recebimento. Embalagem de 250g.

2.500

INALY

R$

1,81

R$

4,525,00

R$

153.875,00

1.10

1.13

ld

Ii6

r.x.x.--,

2,500

CCGL

4

R$

è/

:.:

'6á ris

. >,' l:
1
frl

11.375,00

-

VALOR GLOBAL DO LOTE 001
VALOR GLOBAL DO LOTE 001 R$: CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos providenciados, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Atenciosamente,

AIACK DOS SANTOS
LOPES:07144311506

Assinado de forma digital por AIACK DOS
i
s
ANTOS LOPES:07144311506
—
f., Dados: 2020.07.03 14:09:29 -0300'
AIACK DOS SANTOS LOPES • ME
CNPJ: 22.052.06410001-79
AIACK DOS SANTOS LOPES
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
RG: 1611945593- SSP/BA
CPF: 071.433.115-06

ARACI, 03 DE JULHO DE 2020

22.052.064/0001- 79
MACK DOS SANTOS LOPES ME
RUA SILVIO EIRALDO SILVA N13.2
PALMEIRA CEP' 45.345-000

JAGUAQUARA - BA

1

1.DADOS DO PREGAI:,
.
2;
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA
PREGA() ELETRONICO: 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 0724/2020
SESSÃO PÚBLICA: 03.Julho.2020 às 13:00hs
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
ID BB: N° 820894
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 01) E MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE
02) PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL E
SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER.
•
DADOS BANCÁRIOS ,
._
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0041-8
CONTA CORRENTE N°: 50708-3
40528/0,*1
RG N°: 14.767.071-38

ORGÀO EXPEDITOR: SSP/BA,

CPF: 044.373.035-04

PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 002 - MATERIAL DE LIMPEZA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

QTDE

UNID

VALOR
UNITÁRIO

1

AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito
de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p.
Embalagem plastica contendo 01 litro, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, nao inferior a 06 meses,
lote, responsável técnico e registro no Ministerio da
Saude ou notificação na anvisa

Clorito

2500

UND

R$

1,35 R$

3.375,00

2

DETERGENTE liquido, neutro ou clear, com excelente
acao desengordurante biodegradavel. Composição:
Tensoativos anionicos, neutralizantes, coadjuvante,
espessante, sequestrante, isotiazolinonas, corante,
fragancia e agua. Componentes ativos: Lauril éter
sulfato de sodio e linear alqui benzeno sulfonato de
sodio. Dermatologicamente testado, data de fabricação,
prazo de validade, lote, responsável técnico, registro no
Ministerio da Saúde ou notificação na ANVISA.

Oriental

2500

UND

R$

1,10 R$

2.750,00

DESINFETANTE, liquido, fragrancia variadas, com acao
bactericida e germicida, para limpeza, uso geral.
Embalagem com 02 litros. Rotulagem contendo; no
~imo; nome, composição: cloreto de Alquil Dimetil
Benzil Armênio, Cloreto de Didecil Dimentilamonia,
Fragancia, opacificante, sequestrante, conservantes,
emulsionante, acidificante e água, principios ativo>
cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de
didecil dimetilamonia, não superior a 0,40% e conteudo
do produto, data de fabricacao, validade, nome ou
marca e CNPJ do fabricante, responsável técnico,
registro no ministerio da saúde ou notificacao na
ANVISA.

Dragão

2500

UND

R$

4,50 R$

11.250,00
.

ITEM
lo

ii
3

ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEDA
Rua Vasco da Gama, 530, Galpão A, Cruzeiro - Feira de Santana - Bahia
CNPJ: 00.429.819/0001-32 Insc. Est.: 041.348.217 EPP
Tel: (75) 3225-6530 E-mail: calfalimp@gmail.com

VALOR TOTAL

2

4

SABÃO EM BARRA MARMORIZADO . Composição
mínima: sabão base, sais inorgânicos, glicerina,
corante e água. Embalagem de 500 gramas com dados
de indentificação do produto, marca do fabricante, lote,
data de fabricação, produto notificado na ANVISA/MS.

Espumil

2500

PCT

VALOR TOTAL DO LOTE 2
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

R$

1,80 R$

4.500,00

R$

21.875,00

A empresa Alfalimp Comercio de Material de Limpeza LTDA - EPP, declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem
.
como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais,
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com a validade da proposta de 60
(sessenta) dias, e Prazo de Execução /Fornecimento, conforme edital.
Feira de Santana, 03 de Julho de 2020.

1111

ALLEF GUIMARÃk ARAÚJO DE ALMEIDA
REPRES TANTE LEGAL
RG N°: 14.767.071-38 SSP/BA
CPF: 044.373.035-04

ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Rua Vasco da Gama, 530, Galpão A, Cruzeiro — Feira de Santana — Bahia
CNPJ: 00.429.819/0001-32 insc. Est.: 041.348.217 EPP
Tel: (75) 3225-6530 E-mail: calfalimp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14 232 086/0001-92

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

010

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARACI — BAHIA, no uso de suas afribuições e
considerando o cumprimento do disposto na Lei n°8.666/93 e a 10.520/2020 e Decreto Municipa11.288/2020 e
alterações posteriores, para licitações e contratos públicos, em virtude da decadência em,aprêsantar ou
manifestar a intenção de interpor recurso, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação, na mdaalidicle PREGÃO
ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO sob o n° 006/2020, que tencomo Objetivo o registro
de preço para futura contratação de empresa especializada para o fornecimento, parcelado de CESTAS
BÁSICAS E KIT LIMPEZA para atender as ações de enfrentamento da COVID-1,9 ent/Mit'so município através
da Secretaria Municipal de Assistência Social Esportes e Lazer, as empresas:
LOTE 001 - AIACK DOS SANTOS LOPES ME, Sediado na Rua Silvio Eiraldo
Silva, no 232, Palmeira - Jaguaquara - BA CEP 45.345.000, inscrita no CNPJ
no 22.052.064/0001-79 no valor globat.d0W153.875,00
//:
LOTE 002 - ALFALIMP COMERCIO . 'DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA,
sediado na Rua Vasco da Garna,,Pcl 5.30, Galpã A, Cruzeiro - Feira de Santana BA, inscrita no CNPJ no 00.49.1.69/0001-32 no valor global de R$ 21.875,00
(lote exclusivo a ME/EPP)
Araci Bahia, 10 de Julho de 2020
,<` \\'')"

CleidirFerreira Lima
Pregoeira Oficial

•

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04- Centro - CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete0araci.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

RELATÓRIO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020
Foi instaurado o processo administrativo n° 0724/2020, visando a aquisição de
aquisição de Registro de Preço para aquisição de Cestas Básicas e Kit de
Limpeza, para enfretamento da COVID-19 em Araci- BA, Conforme solicitação
da secretaria de assistência social, esportes e lazer.
O Edital do Pregão Eletrônico n° 006/2020, foi publicado no dia 23/06/2020, no
Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União, Jornal Correio, no Portal de
Transparência no site www.icitações-e.com.br, sendo utilizado o sistema de
pregão eletrônico do Banco do Brasil através do site www.licitacoes-e.com.br o
qual gerou o número da licitação de n° 820894, com data final de recebimento
de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos
mesmos para o dia 03/07/2020.
No dia 03/07/2020 às 13hs, o pregoeiro oficial CLEIDIANE FERREIRA LIMA,
procedeu a abertura da sessão e das propostas de preço apresentadas, em
seguida suspendeu a sessão. Para a analise das amostras com base nas
normas e especificações constantes do edital e no Parecer Técnico da
Nutricionista e do responsável pelo setor de limpeza da secretaria.
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O pregoeira CLASSIFICOU todas as demais propostas para a fase de disputa
de lances, garantindo assim a ampla concorrência no certame, todavia tendo
em vista que não ficar disponível nesse momento o acesso a função "listar
anexos" para comprovar se a empresa juntou as FICHAS TÉNCIAS
necessárias para a análise técnica da nutricionista uma vez que algumas
marcas apresentadas não foi possível localizar o site do fabricante, sendo
informado que poderia a proposta ser desclassificada após encerrada a fase de
lance e comprovada a ausência das citadas fichas ou as especificações
técnicas nutricionais não atender as exigências do edital.
Foram classificadas para a fase de lances as se uintes empresas:
Empresa
Valor final
FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 276.425,00
R$
ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME
206.025,00
AIACK DOS SANTOS LOPES ME

5.750,00

V M C COMERCIAL LTDA - ME

224.025,00

2W COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

200.212,50

ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

277.737,50
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7° M CM TRASPORTE SANTOS COMERCIO E SERVICOS 174.125,00
LTDA
M C M TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA
206.650,00
Foram classificadas para a fase de lances as seguintes empresas:
Lote (2) - LOTE 002 - REGISTRO DE PREÇO - KIT LIMPEZA
EMPRESA
FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
LUCIANO F COSTA ME
ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI - ME
VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA - ME
AIACK DOS SANTOS LOPES ME
V M C COMERCIAL LTDA - ME
SOUZA OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
ERICKA SALDANHA NASCIMENTO 02632731569
M C M TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA
COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS
DE

Valor final
R$ 105.250,00
R$ 37.250,00
62.500.00
R$ 33.925,00
R$ 23.750,00
R$ 39.125,00
R$31.687,50
R$ 63.250,00
R$ 100.000,00
R$ 31.700,00
R$ 46.250,00

Após a classificação foi aberto a sala de disputa as 13h3Omin no modo
ABERTO/FECHADO, com duração de 10min, sendo prorrogado esse tempo
por diversas vezes conforme previsão constante do edital, até o último lance
registrado, sendo aberto automaticamente o prazo de 5 minutos para lances
fechados. Sendo registrado os seguintes valores Finais:
Lote (1) - LOTE 001 - REGISTRO DE PREÇO - CESTA BÁSICA
Empresa
1° AIACK DOS SANTOS LOPES ME
2° ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
3°V M C COMERCIAL LTDA-ME
4° 2W COMERCIAL DISTRIBUICAO E SERVICOS
EIRELI
5° ALFA EMPREDIMENTOS SERVICOS EIRELI-ME
6° FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI ME
70 M CM TRASPORTE SANTOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Valor final
153.900,00
160.775,00
164.900,00
166.200,00
197.900,00
198.000,00
199.400,00

Finalizado o tempo, o pregoeira encerrou a disputa e c assificou a proposta
com o menor preço aja visto que o mesmo estava abaixo do estimado pelo
município, sendo apresentado um pedido de contraproposta, todavia a
empresa classificada em primeiro lugar não aceitou, sendo mantido o ultimo
lance ofertado e classificado.
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A pregoeira verificou os documentos de habilitação anexados ao sistema pela
empresa AIACK DOS SANTOS LOPES, assim como as fichas técnicas, e
declarou que a empresa cumpriu com as exigências editalícias. Assim como as
fichas técnicas, sendo estas enviadas para a nutricionista, sendo emitido
parecer pela CLASSIFICAÇÃO, da empresa AIACK DOS SANTOS LOPES.
Lote (2) - LOTE 002 - REGISTRO DE PREÇO - KIT LIMPEZA
Empresa
1°
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE
LIMPEZA LTDA
2° COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
ARTIGOS DE
3° VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA - ME

Valor final
21.875,00
22.150,00
26.000,00

4° AIACK DOS SANTOS LOPES ME R$ 27.850,00
5° M C M TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS
LTDA
6°
7° M CM TRASPORTE SANTOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA
8° LUCIANO F COSTA ME R$

31.990,00

9° SOUZA OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$

33.500,00

10 ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI ME
11 FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

33.925,00

12 ERICKA SALDANHA NASCIMENTO

27.850,00
27.900,00
198.000,00
199.400,00

62.350,00

100.000,00

Finalizado o tempo, o pregoeira encerrou a disputa e c assificou a proposta
com o menor preço aja visto que o mesmo estava abaixo do estimado pelo
município, sendo apresentado um pedido de contraproposta, todavia a
empresa classificada em primeiro lugar não aceitou, sendo mantido o ultimo
lance ofertado e classificado.
A pregoeira verificou os documentos de habilitação anexado ao sistema pela
empresa ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, assim
como as fichas técnicas, e declarou que a empresa cumpriu com as exigências
editalícias. Assim como as fichas técnicas, sendo estas enviadas para a
nutricionista, sendo emitido parecer pela CLASSIFICAÇÃO, da empresa
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.
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Foi aberto o prazo 10 minutos para que os licitantes manifestassem a intenção
de interpor recurso contra os atos praticados pelo Pregoeiro, de acordo o item
9.3 do edital, não sendo apresentado nenhum recurso. Sendo a empresa
AIACK DOS SANTOS LOPES declarada VENCEDORA no LOTE 001 valor
de R$ 153.875,00 no lote 002 a empresa ALFALIMP COMERCIO DE
MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, com valor de R$ 21.875,00. Conforme
proposta reformulada.
Diante dos fatos aqui relatados foi declarada VENCEDORA a empresa AIACK
DOS SANTOS LOPES, no lote 001 com valor R$ (Cento e cinquenta e três
mil oitocentos e setenta e cinco mil) no lote 02 e empresa ALFALIMP
COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, com valor de 21.87$,00
(vinte e um mil oito centos e setenta e cinco mil) sendo encaminhado o
presente processo para a PROCURADORIA do município para emissão de
parecer sobre a sua legalidade para posterior HOMOLOGAÇÃO pelo prefeito
municipal.
CONCLUSAO
A Pregoeira, tendo em vista o resultado da analise e avaliação da Proposta de
Preços quanto á forma, contendo e atendendo aos preceitos legais, julga que
as licitantes declaradas vencedoras apresentaram Proposta em conformidade
com as exigências e requisitos especificados no edital do pregão Eletrônico n°
006/2020- e seus Anexos, atendendo aos dispositivos das Leis n° 10.520/2002
e 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como ás demais normas que
regerem o presente certame.
Pelas razoes expostas, tendo sido AJUDICADO o objeto da presente licitação
Pregão Eletrônico n°006/2020.
O resultado da Licitação encontra-se publicado no Diário Oficial dos Municípios
na Edição n°4500 no dia 16 de Julho de 2020.e na pagina do Banco do Brásil.
Araci-BA dia 16 de Julho 2020.

Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Araci-BA
Cleiggrt-Ferreira Lima.

Danil

a ilva Reis

Equipe de Apoio
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ENCAMINHAMENTO PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL

Assunto: Emissão de Parecer Jurídico ao Processo Licitatório
Prefeitura Municipal de Araci - Bahia

Prezado Procurador,
Encaminho para análise a documentação para que séja daCtii -o Parecer jurídico
final no processo licitatório do Pregão na forma Eletrônica de 0,9<006/2020, cujo objeto é o
registro de preço para futura contratação de empresa espetjaikádá para o fornecimento
parcelado de CESTAS BÁSICAS E KIT LIMPEZA para aendeiA's ações de enfrentamento
da COVID-19 em nosso município através da Secretariá*\MUnicipal de Assistência Social
Esportes e Lazer.
Tal procedimento sofreu grande atraso „Ërn :virtUde de diversas empresas então
classificadas, não apresentarem as amostras ,eXigie no edital ou serem reprovadas com
base no parecer técnico apresentado por estajirOcuradoria. Assim como em virtude da
pandemia da COVID-19, o setor teve suaS- atividades suspensa sendo as mesmas sendo
feitas em home-office.
Em virtude da urgência em-;se,-Contratar o objeto e estando os mesmos apitos a
fornecerem, encaminho para parécer'è, posterior homologação pelo prefeito
Registro a minha inen,eriéntia em manusear o sistema do Banco do Brasil, sendo
uma fermenta nova e que'çn\e-cettita de mais pratica para aperfeiçoar as funções e garantir
um processo mais célérè,, Jodavia venho estudando e me empenhando para reduzir o
numero de erros, os.(6dais,à meu ver não fere os princípios que norteiam a licitação aja visto
se tratar apenas clfj,fieriágens inserida de forma equivocada no sistema o qual não permite
sua exclusão. ..,;°°
Araci — Ba, 13 de Julho de 2020

s,
Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira Oficial

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraciayahoo.com.br
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PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072412020
Assunto: Edital Licitação (Pregão Eletrônico — Lei n.
10.52012002 cic Lei n. 8.666/93) DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO PRESENCIAL. LICITAÇÃO
POSSIBILIDADE JURIDICA. LEGALIDADE DO EDITAL.
Foi-nos solicitado pela Sr.' Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura
Municipal de Araci-Ba, a emissão de parecer técnico-jurídico, sobre a minuta de edital, na modálidatte
Pregão Eletrônico, que levou o n° de ordem 006/2020RP, para futura aquisição de cestas básíè'as,& kit
limpeza, para atender as ações de enfrentamento da Covid-19 em Araci-Ba, conforme sdliCitacão da
Secretaria de Assistência Social, Esportes e Lazer.
ts4,,
O parágrafo único do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos, Jaza 'sérNma exigência
obrigatória e se faz imperativa para fins de aprovação da minuta do edital,<02:?rnocid` que extraímos o
dispositivo em comento, parecer técnico jurídico acerca da legalidade juridida:Éeobleto convocatório, "in
verbis":
Parágrafo único. As minutas de, e itais)de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convénios ou Otes'idevem ser previamente examinadas
e aprovadas por assessoridluftdica -da Administração. (Redação dada pela
Lei n°8.883, de 1994).7.1.„,nv, i,
Sob análise da citada minuta de edital, venfiçtseelque o mesmo discrimina todas as fases do
certame licitatório, desde a identificação do objeto, prazo local e forma de execução da obra, o preço e
condições de pagamento, incidência de tribuldS>ctedenciamento e habilitação dos licitantes apresentação
e validade das propostas, para finalménté,4?sembocar na sucinta descrição dos bens a serem
adquiridos, em observância ao que rezakp átti° 8.666193, com as devidas alterações posteriores.
As documentações acosiálas,es ao em consonância com o procedimento licitatorio prévio e não
há irregularidades a apontaritrt6moMeáto, seguindo assim, aos requisitos mínimos contidos no artigo 40,
da Lei n° 8.666/93, incisoS1e1i4ágáfos, para a confecção do Edital.
Portanto,,ettlando -á referido edital cumprido todas as formalidades exigidas pela legislação
pertinente que fer ,-s4ratéria, é que somos pelo DEFERIMENTO da minuta que nos foi apresentada, na
forma do agrt.:`,38t da Lei n° 8666/93, cumprindo assim, o quanto determina no parágrafo único deste
mesmo cliápoSitivSlégal.
Não4-iá, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação.

É o parecer.
Araci — BA, 19 de junho de 2020.
CORDEIRO

61.817

Geral do Municlolo
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PARECER JURÍDICO
Assunto: Edital Licitação (Pregão Eletrônico— Lei n. 10.52012002
c/c Lei n. 8.666/93 e Lei n. 13.979/2020) PREGÃO PRESENCIAL.
LICITAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE
JURIDICA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIABILIDADE
JURIDICA

I — RELATÓRIO
Trata o presente de solicitação de parecer favorável ou não quanto a legalidade de licita "ãoVem
sua modalidade "Pregão Eletrônico", a emissão de parecer técnico-jurídico, sobre a coptrata'çWdrábaixo
mencionada, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO — SRP, que levou o n° de orderd,00612620, com a
finalidade de futura aquisição de cestas básicas e kit limpeza, para atender as ações de.-en\frentamento da
Covid-19 em Araci-Ba, na medida das necessidades da Secretaria de Assistência 'SOCial, Esportes e
Lazer, por EMPRESA AIACK DOS SANTOS ME e EMPRESA ALFALIMP CÓMERCÍO DE MATERIAL
DE LIMPEZA LTDA.
'S)Sic
Justifica o Assessor que o procedimento licitatório encattle-se regularmente instruído, não
apresentando vícios o edital, tendo sido contratada a empresa que, atendeu o critério para julgamento,
vkly
qual seja: "menor preço".
II— DO MÉRITO
O art. 37, inciso XXI, da Constituição Fed,tral é)stabelece a obrigatoriedade das contratações de
obras, serviços, compras e alienações da AdíqInisfrtÇão Pública serem precedidas de licitação. Neste
timbre, foi editada pela União Federal, no„fiso
sta competência constitucional, a lei n°. 8.666/93 que
regulamenta o art 37, XXI, da CF acima Mep
tiado.
De acordo com os precktos. contidos nos artigos 37, XXI, CF e 3° da Lei 8.666/93, a licitação
pode ser conceituada corro, se&nd'Or um processo administrativo que objetiva assegurar que a
\,
Administração contrate a ,,I:nelboNproposta disponível no mercado, sendo respeitado o direito de todo
administrado se candidatar, emNualdade de condições, a ser fornecedor do Estado. •
Pregão ékmodalidade licitatória disciplinada pela Lei n° 10.520/2002, destinada à aquisição de
bens e serviç$Àolnuns. Como é sabido, consideram-se bens comuns aqueles cujos padrões de
desempenb‘elqatidade podem ser de maneira concisa e objetiva definidos no Edital, ou seja, para
serem 4fitis1derados comuns, os contornos dessa definição devem estar em conformidade com as
especificaOe's usuais praticadas no mercado. O novo decreto regulamentador do pregão expressamente
poSitivkar hipóteses de não cabimento desta modalidade licitatória. São excluídos, com fundamento no
"erf,4°,nriciso III e art. 3°, inciso III, do Decreto n° 10.024/2019 "bens que, por sua alta heterogeneidade
ou Complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns (...1"
O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de normas gerais sobre
procedimentos licitatórios, quais seja a Lei n° 10.520/2002 e a Lei n° 8.666/93. Sobre a modalidade
Pregão, disciplinada pela Lei n° 10.520/2002, informa o objeto no art. 1°, assim descrito:
"Art. 1°. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na
modalidade pregão, que será regida por essa Lei.
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"Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de por meio de especificações usuais no mercado.

Por meio da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, o Governo Federal estabeleceu o Pregão
Eletrônico como nova modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, onde a disputa
pelo fornecimento é realizada em sessão pública por meio de propostas e lances via internet, onde o
critério de classificação e de habilitação do licitante é o de menor preço.
A Lei n° 13.979/2020, em seu art. 4°-G, prescreve que:
Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade premio. eletrônico ou presencial, cuicrobieto
seia a aguisicão de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
que trata esta Lei os prazos dos procedimentos licitatórios serão reguff s Pela' metade.
fIncluido nela Medida Provisória n°926, de 2020j

Visto que essa modalidade superou as expectativas de seus idealizadores le_clos interessados
em contratar com a Administração Pública e diante dos bons resultadoSiaté então apresentados,
entidades governamentais têm constatado e divulgado inúmeras matériar
„detno'hátrando a redução dos
custos obtidos e os benefícios gerados na aquisição de bens ou serviçoNontratados por meio dessa
modalidade.
Diante do exposto se faz relevante, a utilizaçá:one 'aplicação do Pregão Eletrônico na
Administração Pública, pois tem inovado as contrataçõeSStk pelo Governo, apresentando inúmeras
vantagens aos entes públicos, devido as suas caractenstiC440e agilidade, economia, ampla divulgação,
desburocratização, publicidade e eficiência na contrefa.„)
A eleição da modalidade licitatoriaprégão,leletrônico depende de ter como objeto, produto efou
serviço comum no mercado, ou seja, aquele, que pode ser disponibilizado por vários fornecedores no
local.
O critério de julgamento
.4n
No Instrumento convocatório o critério de julgamento utilizado é o de Menor preço por item. A
escolha atende ao que, .detena o inciso X, do art. 4°, da Lei n° 10. 520/2000 e o inciso V, do artigo 8° do
Decreto n° 3.555/2000,:cgtHreilação
semelhante, vejamos:
s
.4titr
"w-

para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;

,Esse requisito encontra-se apontado no preâmbulo do edital, bem como no item 7, conforme
rmjna- o art. 40, inc. VII da Lei n°8.666/93.
Abertas as propostas, verificou-se que se habilitaram as empresas constantes da ATA DA
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, conforme inclusa no Processo Administrativo 0724/2020, para os
Lotes 001 — REGISTRO DE PREÇO - CESTA BÁSICA e 002— REGISTRO DE PREÇO - KIT LIMPEZA,
que logo após a etapa de lances, foram apresentados os menores preços.
Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu que:
Tendo em vista o atendimento das exigências do edital quanto a apresentação dos documentos
de habilitação e proposta de preço ficou declarada VENDECORA no Lote 001 - REGISTRO DE PREÇO CESTA BÁSICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi
seguinte: Tendo em vista a recursa dos demais licitantes em manifestar a intenção de
interpor RECURSO fica o objeto do LOTE 001 adjudicado a EMPRESA AIACK DOS
SANTOS ME no valor de R$ 153.875,00. E no dia 10/07/2020, às 15:13:11 horas, ficou declarada
VENDECORA no Lote 002 — REGISTRO DE PREÇO — KIT LIMPEZA — a situação do lote foi altàada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a recursa dos demais licitántes e'rit
manifestar a intenção de interpor RECURSO, fica o objeto do LOTE 002 adjudicado atEMPRESA
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA no valor de R$ 21.875,00.
No dia 21/07/2020, às 12:43:54 horas, a autoridade competente da hatação — ANTONIO
CARVALHO DA SILVA NETO — alterou a situação da licitação para homologadat.
Anexa seque a Ata e relatório contendo as informacões detalhadas sobre o andamento
integral de todo o processo.
Sob análise a citada minuta de edital, verifica-se que olmesteo discrimina todas as fases do
certame hcitatorio, desde a identificação do objeto, prazo locar! fen'â de execução da obra, o preço e
condições de pagamento, incidência de tributos, credenciatteitte e habilitação dos licitantes apresentação
e validade das propostas, para finalmente desembocar4ia'sdCintà descrição dos bens e serviços a serem
contratados, em observância ao que reza a Lei n. 8666/83,p:5m as devidas alterações posteriores.
aNtesN_
\\If
III -DA RESPONSABILIDADE DO PAR'ECERISTA
Urge registrar que a condução dá:análise técnico juridica está prevista legalmente como sendo
uma das funções inerentes à prática dam"àdvOcacia, conforme se abstrai do disposto na Lei Federal n°.
8.906/94, que estabelece o Estatuto,da AdVocacia e da OAB.
Desta forma, parn legattOnfecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de
isenção do profissional -e.,o "SeutCaráter opinativo (Art. 2°, § 30 da Lei referida)1, visto que tal documento
preza pela liberdadeidrihistiativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a
opinião técnica enriitida, segundo sua conveniência e finalidade.
Nesse nerte, colacionam-se as seguintes jurisprudências que versam sobre os requisitos
necesses'Nra a caracterização de manifesta violação ao art. 892, da Lei 8666/93 — Lei das Licitações
(Dispensailegal) bem como discorrem sobre o caráter meramente opinativo dos pareceres jurídicos,
YeialltS7W

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM
PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO DOLO
1 Lei:

8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB). Art. 2° O advogado é indispensável à administração da justiça, § 3° No
exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.
2 Lei: 8666/93: Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo Único. Na mesma
pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.
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NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se pode deixar
de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se
constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de
fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS
24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): MM. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 Órgão Julgador Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008.
O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 exige resultado danoso (dano ao erário) para se consumar?
1 corrente: SIM. Posição do STJ e da 2' Turma do STF. 2' corrente: NÃO. Entendimento da 1'
Turma do STF. O objetivo do art. 89 não é punir o administrador público despreparado, inábil,
mas sim o desonesto, que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem
indevida. Por essa razão, é necessário sempre analisar se a conduta do agente foi apenas uni
ilícito civil e administrativo ou se chegou a configurar realmente crime. Deverão ser &leiloados
três critérios para se verificar se o ilícito administrativo configurou também o crime do.ert: 89: 1°)
existência ou não de parecer jurídico autorizando a dispensa ou a inexigibilidade,,A eitistência de
parecer jurídico é um indicativo da ausência de dolo do agente, salvo se houVer circunstâncias
que demonstrem o contrário. 2°) a denúncia deverá indicar a existência de especial finalidade do
agente de lesar o erário ou de promover enriquecimento ilícito. 3°) a denuntia deverá descrever
o vinculo subjetivo entre os agentes. SW. 1' Turma. Mc; 3674/RJ, Reli Min. Luiz Fux, julgado em
7/3/2017 (Info 856). CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES O crime do ar!: 89 da Lei 8.666/93 exige
dano ao erário? Critérios para verificação judicial da viabilidade da denúncia pelo art. 89.
CAVALCANTE,MárcioAndréLopes .https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2017/03/info 856- stf.pdf. Acesso em: 28/03/2020.
PENAL. CRIME LICITA TÓRIO. DEPUTADO FEDERAL. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93,
SEGUNDA PARTE. FORMALIDADES/ DESCUMPRIMENTO. TIPICIDADE OBJETIVA E
SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,' DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. 1. O artigo 89,
. penal em branco, a qual, quanto ás formalidades a que
segunda parte, da Lei 8.666/93, é norma
alude, é complementada pelo art . 26 de mesma Lei. 2. O delito em questão tutela bem jurídico
voltado aos princípios da adminiStração pública (CF, artigo 37). O descumprimento das
formalidades só tem pertinência. à repressão penal quando involucrado com a violação
substantiva àqueles princípios, 3. No caso, as justificativas do preço, da escolha do fornecedor e
a ratificação do procedimento atenderam ás formalidades legais, no que diz com perspectiva do
denunciado. Conduta. do gestor (astreada em Pareceres Técnicos e Jurídicos razoavelmente
justificados, e não' Identificados conluio ou concertamento fraudulento entre o acusado os
pareceristaS,' nem intenção de fraudar o erário ou de enriquecimento ilícito. 4. Ausência
constatáverietu oculi de indícios mínimos de tipicidade objetiva e subjetiva, a inviabilizar um
prognóstico fiável de confirmação da hipótese acusatória. Denúncia não recebida. (Ing 3962,
Relator(a): MM. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO
--ELETR(5IVICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018). CAVALCANTE, Márcio
André. Lopes. Aspectos importantes sobre o crime do art. 89 da Lei de Licitações. Buscador Dizer
"a Direito, Manaus. Disponível em: Acesso em: 28/03/2020.
Nas•palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: o parecer não é ato administrativo, sendo,
quando' Muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências
adininistrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa. (MELLO, 2001, p. 377).
Opinar não é o mesmo que decidir. O parecer possui caráter opinativo, é uma opinião técnicojurídica, não podendo ser considerado um ato administrativo decisório. Desta forma, o parecer não
vincula a autoridade que possui poder decisório. Ele é, apenas, uma orientação para o administrador no
processo decisório.
Nesse mesmo sentido, entende o STJ:
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A 58 Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de um advogado que atua como assessor
jurídico de um municipio emitir parecer favorável a uma licitação, por si só, não configura crime.
"Tal deficiência, à evidência, prejudica o exercício da defesa, porquanto emitir
pareceres faz parte da rotina de um advogado de ente público em âmbito
administrativo, de forma que a descrição desse ato, por si só, não é suficiente para a
configuração de nenhum dos crimes imputados ao recorrente, o que revela, de forma
patente e manifesta, a inépcia da exordial com relação a todos os crimes imputados",
disse o ministro. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. RHC 44.582.

Feitos os devidos esdarecimentos preliminares, o objeto do presente parecer encerra 1xtt
dos atos realizados no procedimento interno de apuração da presente licitação, para a devidagganállile
quanto aos eventos ocorridos.
Assim, excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que embasarami,fto procedimento, é
realizada a presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dON3tOs.
e-.
Nessa senda, cabe salientar a ressalva técnica de que o gestorpUblicogéefivre na condução da
Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normSdelgegincia, em especial, aos
Princípios Constitucionais do Direito Administrativo.
Outrossim, os argumentos alhures não vislumbrámtdeactassificar e/ou reduzir friamente a
presente peça como sendo apensas uma opinião técnicajoarito ge regularidade legal do procedimento
licitatório, mas sim consignar que parte das informações7tiásrações, autorizações, determinações e
g
Ir
demais atos nele presentes.
IV - CONCLUSÃO

Verificamos por tudo quanto conta do,processo que foram adotadas todas as medidas cabíveis
para que fossem garantidos ao municípieSprincípios consagrados no artigo 3° da Lei de licitações e aos
Licitantes o princípio da isonomia, alcançao-se assim a proposta mais vantajosa para administração.
Portanto estando .01
Aferido
edital cumprido todas as formalidades exigidas pela legislação
pertinente que rege a rnatélria'Atie opino pelo deferimento da minuta que nos foi apresentada, na forma
do art. 38 da Lei n 86,66/93.
,1,44
Isso pá" vi ta de tudo quanto exposto acima, atendendo as exigências contidas na Lei n°
10.520/2002,
é14Federal n°8.666/93, tanto no Edital como na Minuta de Contrato Administrativo, o que
permite agetladPrWuradoria manifestar-se favorável a realização do certame licitatorio pretendido por esta
Municiptalidadkna modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto acima descrito
tão há, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação.
S.M.J.,
É o parecer.
Araci — BA, 13 de julho de 2020.
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TERMO DE HOMOLOGACÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACI — BAHIA, no uso de suas atribuições e
considerando o cumprimento do disposto na Lei no 8.666/93 e a 10.520/2020‘tiltérações
posteriores e Decreto Municipal 1.298/2020,para licitações e contraSoiPúblicos,
HOMOLOGA a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA \SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO, sob o no 006/2020, que tem como objetivoiõkégistro de preço
para futura contratação de empresa especializada para o fornecimentoarcelado de CESTAS
BÁSICA E KIT LIMPEZA para atender as ações de enfrentamento`N da COVID-19 em nosso
município através da Secretaria Municipal de Assistência Soérial>Esportes e Lazer, as
empresas:
LOTE 001 - AIACK DOS SANTOS LOIWIesediado na Rua Silvio Eiraldo Silva, no
232, Palmeira - Jaguaguara — BA — CEP/45345.600, inscrita no CNPJ no 22.052.064/0001sir
79 no valor global de R$ 153.875,00
LOTE 002 - ALFALIMP COMERCIO, E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, sediado na
Rua Vasco da Gama, no 530,,GatbÚA7Cruzeiro — Feira de Santana — BA, inscrita no CNPJ
n°00.429.189/0001-32 no/yal6)gtÓbal de R$ 21.875,00 (lote exclusivo a ME/EPP)

411

Ficando as empresas cimasIdentificadas convocadas a firmar a ATA DE REGISTRO
DE PREÇO dentro do prazontle,CINCO dias a contar da assinatura e publicação no Diário
Oficial deste termo.
Gabinete do Prefeito de Araci — Bahia, 21 de Julho de 2020.
Antônio CiHãtie da Silva Neto 1.
Prefeito/Sã-Opa! de Araci

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: ciabinete(Waraci.ba.clov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.232.086/0001-92
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
No 006/2020
Fica ADJUDICADO o objeto dos LOTE 001 e 002 (Cesta Básica e Kit Limpeza)
constante do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço no
006/2020, para as empresas declaradas vencedoras dos citados lotes, sendo elas:
no LOTE 001 a empresa AIACK DOS SANTOS LOPES ME, sediado na Rua Silvio
Eiraldo Silva, no 232, Palmeira - Jaguaquara - BA - CEP 45.345.000, inscrita no
CNPJ no 22.052.064/0001-79 no valor global de R$ 153.875,00 e no LOTE 002 a
empresa ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, sediado na
Rua Vasco da Gama, no 530, Galpã A, Cruzeiro - Feira de Santana - BA, inscrita no
CNPJ no 00.429.189/0001-32 no valor global de R$ 21.875,00 (lote exclusivo a
ME/EPP). Araci - BA, 10 de Julho de 2020. Cleidiane Ferreira Lima- Pregoeira
o
.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.232.086/0001-92
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
No 006/2020
..
Fica HOMOLOGADO o objeto constante do Pregão Eletrônico Para Sistema de
Registro de Preço no 006/2020, já adjudicado para as empresas declaradas
vencedoras: no LOTE 001 a empresa AIACK DOS SANTOS LOPES ME, sediado na
Rua Silvio Eiraldo Silva, no 232, Palmeira - Jaguaquara - BA - CEP 45.345.000,
inscrita no CNPJ rio 22.052.064/0001-79 no valor global de R$ 153.875,00 e no
LOTE 002 a empresa ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA,
sediado na Rua Vasco da Gama, no 530, Galpã A, Cruzeiro - Feira de Santana - BA,
inscrita no CNPJ no 00.429.189/0001-32 no valor global de R$ 21.875,00 (lote
exclusivo a ME/EPP). Ficam as citadas empresas convocadas para assinar a Ata de
Registro de Preço no prazode 05 dias corridos, a contar desta publicação, devendo
apresentar 4 t6das ai "Ceitidões de Regularidade Fiscal. Araci - BA, 21 de Julho de
2020. Antonio Carv'alihtbda Silva Neto - Prefeito Municipal.
t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 013/2020
PREGÃO ELETRONICO: N° 006/2020/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0724/2020

Pelo presente instrumento de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora
da Conceição, n° 04, Centro — Araci — BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92, neste ato representado pelo
Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°0939915332,
inscrito no CPF sob o n° 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci — Ba — CEP
48.760.000, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 09.575.772/0001-26, com sede na Pç. José Ferreira, s/n°, centro, Araci - BA, neste ato
representado pela Secretária Municipal de Assistência Social Esportes e Lazer a Sra RITA ADRIANA BRITTO
SANTOS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n° 833704982 DETRAN/BA e inscrita no CPF sob o
na.
° 937.143.865-72, residente e domiciliada na cidade de Araci, Bahia, CEP 48.760-000, devidamente autorizada pelo
ereto de Delegação de Competência, publicado no DOM, doravante denominados MUNICÍPIO e do outro lado a
empresa AIACK DOS SANTOS LOPES ME, com sede na Rua: Silvio Eiraldo Silva,n° 232 Palmeira CEP 45.345-000
Jaguaquara- Bahia inscritas no CNPJ sob n°22.252.064/0001-79 neste ato representado pelo Senhor Aiack dos
Santos Lopes, portador do documento de identidade n° 1611945593 SSP/BA e CPF n° 071.433.115-06„
simplesmente denominadas de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo n° 0724/2020, adjudicada e homologada em 21/07/2020 referente ao
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço n°006/2020, para Registro de Preços, relacionados no Anexo I
e II do Edital, nos termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal, consoante as seguintes
cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço
n°06/2020, conforme especificações e condições Constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo
de execução e a estimativa das quantidades de GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 01) PARA FORMAÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL E
SOCIAL, PARA GARANTIR O ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM ARACI — BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTES E LAZER na medida das suas necessidades e segundo a
eniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.

w

1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é ate 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura desta Ata,
durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações,
observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo
V deste Instrumento,
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da secretaria
requisitante para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Assistência Social de Araci — BA a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
AIACK DOS SANTOS
LOPES:07144311506

•

•

Assinado de forma digital por AIACK DOS SANTOS
LOPES:07144311506
Dados: 2020.07.2213:23:54 -0300'
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1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constant
a de
Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 50% (cinquenta: por cento)
da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do Pregão Eletrônico para
Sistema de Registro de Preço, acima referenciado, a saber:
LOTE 001 - CESTA BÁSICA

ITEM DESCRIÇÃO
AÇÚCAR cristal de P: sacarose obtida da cana
de açúcar, livre de fermentação, tipo granulado,
com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce,
isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais, acondicionado em
• embalagem primária saco plástico atóxico
transparente,
com
respectiva
informação
nutricional, /validade/lote. Embalagem secundaria
plástico resistente. Prazo de validade mínimo: 04
meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de 01 kg.
ARROZ tipo 1, PARBOLIZADO , subgrupo polido,
classe longo fino, 100% natural, constituídos de
grãos inteiros, isento de sujidade e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem primária
de saco plástico atóxico transparente com
2
respectiva informação nutricional validade/lote.
Embalagem secundária: plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem de 01 kg.
BISCOITO
CREAM
CRACKER
400GR:
Acondicionado em embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de
• validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Composição mínima de
3
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fálico gordura vegetal, extrato de malte,
amido, açúcar, sal, soro de leite em pó , fermento
químico, bicarbonato de sódio, emulsificante
lecitina de soja e aromatizante . pode conter leite e
soja,. Contém glúten.Pct de 400g
CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto de 1°
qualidade, com 100% de pureza, Não deve
apresentar sujidade,
umidade,
rendimento
insatisfatório e sabor não característico.
Embalagem aluminizada, com selo de pureza
4
emitido pela Associação Brasileira da Indústria do
Café — ABIC, contendo as seguintes informações:
data fabricação, lote, validade mínimo: 03 meses à
partir da data de entrega. Rotulagem registro do
MS. Apresentação do produto: embalagem de
250g.

UND

QTD

Marca

Valor
Unitario
R$

Valor Total R$

.
KG

5.000

Rajá

2,25

11.250,00

KG

5.000

Chinês

3,32

16.600,00

PCT

2.500

Petyan

2,92

7.300,00

PCT

5.000

Saúde

3,10

15.500,00

Assinado de forma digital por AIACK DOS SANTOS

AIACK DOS SANTOS LOPES:07144311506 .LOPES:07144311506

Dados: 2020.07.22 13:24:32 -0300'
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FLOCOS DE MILHO: tipo flocão: farinha de milho
5
focada sem sal, fonte de fibra, da validade / lote
embalagem 500 Gr
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1, isenta de material terroso,
detritos de animais e vegetais, devendo obedecer
6
à legislação vigente, embalada em pacote plástico
atóxico, transparente, termos soldado, resistente
de 1kg. Prazo mínimo de validade de 4 meses.
Embalagem plástica c/1 kg.
FEIJÃO CARIOCA, tipo 01, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios, com umidade permitida em
lei, isento de material terroso, sujidades e mistura
7
de outras espécies, acondicionado em pacote de
01 kg , com Prazo de validade de no mínimo 03
meses a partir da entrega do produto.
MACARRÃO ESPAGUETE: Elaborado com trigo
enriquecido com ferro e ácido fálico , sêmola ou
ii semolina
.
Acondicionado
em
embalagem primária de saco plástico transparente
8
atóxico, com respectiva informação nutricional,
data
de
validade/lote.
Prazo de validade 4 meses a partir da data do
recebimento
do
produto. Embalagem de 500g.
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL: composição
100% óleo de soja refinado e antioxidantes.
Produto refinado e de acordo com os padrões
legais. Deverá conter Vitamina E, e estar isento de
9
ranço. Acondicionado em embalagem primária
PET (900m1) com respectiva informação
nutricional, validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento
do produto
LEITE EM Pó: tipo integral. Apresentando por
porção de 26g (02 colheres de sopa): mínimo de
120 calorias, máximo de 10g de carboidratos,
máximo de 7g de proteínas e de gorduras totais,
4
máximo de 125mg de sódio, ,mínimo 210mg de
cálcio. Acondicionado em recipiente hermético de
10
sacos
a lumin izados ,contendo
informação
nutricional, data de fabricação/ validade/ lote.
Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g.
SARDINHAS — sardinhas ao próprio suco c/ óleo
comestível, preparada com pescado fresco, limpo,
eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível.
Embalagem: em lata abri fácil apropriado, vedada,
isento de ferrugens e substâncias nocivas,
vas, com
11
peso líquido de 125g, mínimo de 84 gramas
drenado, Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso, data
de validade, carimbo de inspeção estadual ou
federal.

UND

5.000

Cuco

1,17

5.850,0

KG

5.000

Tia Lú

2,22

11.100,00

KG

5.000

Super
Especial

6,25

31.250,00
..,

'
UND

2.500

Petyan

2,16

5.400,00

,
UND

2.500

Sinhá

4,32

10.800,00

UND

2.500

Ccgl

4,55

11.375,00

UND

2.500

Somag

2,63

6.575,00

,
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Colorifico em pó fino: De primeira qualidade, sem
edição de sal,composição mínima de ingredientes:
fubá de milho, urucum em pó/óleo vegetal,
constituído de matéria prima de qualidade,
comaspecto, cor, cheiro próprios, isento de
materiais estranhos, de acordo com normas
12
UND
2.500 Temperos
0,58
vigentes. Acondicionado em embalagemprimária
Portugal
de saco plástico transparente atóxico, contendo
data de fabricação/validade e lote. Prazo de
validade mínimo de 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem mínima 100g
TEMPERO MISTO COM COMINHO E PIMENTA
DO REINO: Constituído de matérias primas de boa
qualidade, genuínas e puras, sãs e limpas isentas
de substâncias e elementos vegetais estranhos.
Deve apresentar aspecto, cor e cheiro
característico do produto de acordo com as normas
13
UND
2.500 Temperos
0,70
vigentes. Acondicionado em embalagem primária
Portugal
,
de saco plástico transparente atóxico, contendo
data de validade e lote. O produto deverá
apresentar validade mínima de 03 meses a partir
da data de recebimento do produto. Apresentação
do produto: Embalagem mínima de 80 a 100g.
OVOS DE GALINHA: Tipo grande; novos; casca
íntegra, sem rachaduras, sem sujidades, sadios;
embalados tipo estojo plastico transparente
contendo 12 (doze) unidades de ovos. Data de
14
Dz
2.500 Coopeavi 5,26
validade, mínima de 15 (quinze) dias a partir da
data da entrega. Deverá conter impresso no rotulo
as seguintes informações, peso líquido minimo
600g, informação nutricional.
MARGARINA COM SAL. Contendo 60% a 80% dê
lipideos. Composição mínima: Agua , gordura
vegetal ,sal ,soro de leite em pó , vitamina A,
vitaminas (B1, B2, B12), selênio,lecitina de soja ,
benzoato de sodio e sorbato , Produto com aspecto
cor e cheiro
próprio, acondicionado em
Qualy
1,81
embalagem primária de pote plástico, com UND/250G 2.500
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Embalagem secundária:
caixa de papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 02 meses a partir da data de recebimento.
Embalagem de 250g.
VALOR GLOBAL DO LOTE 001

!

1.450,00

1.750,00

13.150,00

4:525,00

153.875,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material — SOLICITAÇAO DE DESPESAS - SD
e no contrato, se houver.
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços — ARP a Secretaria Municipal de Governo, Administração,
Finanças e Planejamento na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como a Secretaria de Assistência Social,
Esportes e Lazer, na qualidade de ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
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3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá soli
da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as
contidas no art. 15° do Decreto Municipal.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 — O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Governo, Administração e Finanças, obriga-se a cumprir
fielmente:a disposição constante no artigo 4° do Decreto Municipal n°2014.
•
CLÁUSULA QUARTA— DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigam-se
as condições previstas no art. 26° e ss. do Decreto Municipal n° 828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:

a

ssinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (dinco) dias úteis, contados da
convocação, no que couber;

informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o presente ARP;
entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos temida do edital e seus anexos;
fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente
ARP;
prtividenciar a imediata correção de deficiêrícias, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
.„
fornecer, sempre que solicitado, no prako máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se'vencidas;
IliProver condições que possibilitem «atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente
ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
apreséntar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada contendo a
distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso;
manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
I) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários
e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais, lucros,
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
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equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada
neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela Administração
Publica.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das al (quotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes
Wvés de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Governo, Administração,
'alianças e Planejamento desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de
outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassara preço praticado no mercado.
DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
'
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será ate 31/12/2020, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil,
considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
pmento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Wicípio.
DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que
deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
02 dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O.preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada
quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de atualização do valor contratado.
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8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Forneced
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela administração publica, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo
prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas entre
Município_e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na
legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens
4/acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições
estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado
as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista para
cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento
no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
- Os materiais serão entregues no local indicado na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD num prazo de 05 (cinco)
dias uteis e recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro — O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os
procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
Parágrafo Segundo — O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material em
desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza ás reclamações sobre a qualidade e pontualidade da
entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências
cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 5 dias corridos, contados a partir da assinatura da SOLICITAÇÃO
DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
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10.5-O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de at
expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado, comprovado e aceito pela administração publica.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO
DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
dministração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
ii
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes'limites máximos:
I — 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10 (dez) dias corridos,
contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar' do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimentridas condições estipuladas na Ata.
11.5 fAs multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento
temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com
multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de atraso,
paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda,
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de
48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.° 8.666/93.
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11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, po 4. i gr) r a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condi ""
ratual
infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.°
8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.°
8.666/93,
DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
DA FISCALIZAÇÃO
-

A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela

13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota,FIscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada
a SSA para adoção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.
. .
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
14.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do
constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os
fins e efeitos legais.
15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1.0 Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fomecedor com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente instrurfiento.
IODO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que
a decisão final deverá ser fundamentada.
15.2. Q registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,
no prazo de 05 (cinco) ias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I — o FOrnecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustific,adamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
, Assinado de forma digital por AJACK DOS SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
nte
de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado apreço registrado a partir da data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem ao Registro de Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não' o desobriga do Fornecimento dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci-BA, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
O
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Araci-BA, 21 de Julho de 2020.

Assina

ANTONIO CARVAL •DA SILVA
—
PREFEITO DO MU CíPIO DE ARACI - MUNICIPIO
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:

22.052.064/0001-79

Razão Social:
Endereço:

AIACK DOS SANTOS LOPES ME
RUA SILVIO EIRALDO SILVA 232 / PALMEIRA / JAGUAQUARA / BA / 45345-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2020 a 07/08/2020
Certificação Número: 2020070910562087051196

Informação obtida em 20/07/2020 10:20:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA SABIA

Emissão: 01/06/2020 11:09

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201562798
RAZÃO SOCIAL

AIACK DOS SANTOS LOPES
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

123.306.537

22.052.064/0001-79

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/06/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Prefeitura Municipal de Jaguaquara
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
PRAÇA JJ SEABRA, 1° ANDAR • N° 172 CENTRO - JAGUAOUARA - BA
CEP.' 45.345-000 - Fone.: (73) 3534-9550 / Fax.: (73) 35349550 - CNPJ: 13.910.211/0001-03

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Certidão N° - 554
Passada de acordo com o pedido do processo de numero , a pedido do(a) Sr(a):

MACK DOS SANTOS LOPES - ME
CERTIFICO, baseado no despacho final do Departamento de Adsministracáo Tributária que o(a)Sr.(a)

ÀIACK DOS SANTOS LOPES - ME
empresa estabelecida em:
R SILVIO EIRALDO SILVA, 232
PALMEIRA
Jaguaquara, BA - CEP: 45345000

Inscrita no CNPJ sob o número: 22.052.064/0001-79 e CGA de número: 54.0960, não possui até a presente
data qualquer débito referente aos Tributos Municipais inscritos em Divida Ativa. Inclusive refere sê a
regularidade imobiliária e mobiliária.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 (noventa) dias.

Nada mais havendo para ser mencionado e para contar,
Eu, Nayara Sampaio Menezes, lavrei a presente em 19/06/2020 08:42:27, que vai assinada e
subscrita pelo Diretor de Divisão.
as certidões fornecidas não exclue, o direito da Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo,
Ws débitos que venham a ser apurados posteriormente pela Autoridade Administração

ROSIMDO SILVA SOMFIM
Diretor Dep. Tributação

E} 2
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Autenticação Digital Código: 122761906205366963257-1
Data: 19/06/2020 10:45:25
Valor Total do Ato: 12$ 4,56
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https://api.autdigital.azevedobastos. not. bedeclaracao/122761906205366963257

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitecio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.notbr
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3.
ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da
araiba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de uni código único (por exemplo: Selo Digital: A6C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

liw

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AIACK DOS SANTOS - ME tinha posse
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa AIACK DOS SANTOS - ME a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/06/2020 10:48:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 20 da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AIACK DOS SANTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de email autentica@azevedobastos.notbr
Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 122761906205366963257-1
zLegislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd 94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079ba b18d678da4d8285260374b5c2d6Odfead7556c4d3e57b98d88273bad2b2e545b2
6bdb6bfa95a6fc111fa 11 c3ab209a0ed1b9abeb6
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AIACK DOS SANTOS LOPES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.052.064/0001-79
Certidão n°: 12625183/2020
Expedição: 01/06/2020, às 11:20:57
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

•

Certifica-se que AIACK DOS SANTOS LOPES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 22.052.064/0001-79, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

e

01/07/2020

004317

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO N°: 004317116

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sita do Tribunal de Justiça
(http://esapjbajus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 01/07/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
AIACK DOS SANTOS LOPES - ME, portador do CNPJ: 22.052.064/0001-79, estabelecida na Rua Silvio
Eiraldo Silva, n° 232, Espaço Garden House, Palmeira, CEP: 45345-000, Jaguaquara - BA. *****************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, ide julho de 2020.

•

PEDIDO N°:

1111

oriilítii

01/06/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: AIACK DOS SANTOS LOPES
CNPJ: 22.052.06410001-79
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:08 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.
Código de controle da certidão: 6C06.42A3.5F9A.B948
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 014/2020
PREGÃO ELETRONICO: N° 006/2020/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0724/2020

ip

Pelo presente instrumento de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DA BANIA, situada a Praça Nossa
Senhora da Conceição, n° 04, Centro — Araci — BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92, neste ato representado
pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°
0939915332, inscrito no CPF sob o n° 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro,
Araci — Ba — CEP 48.760.000, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°09.575.772/0001-26, com sede na Pç. José Ferreira, s/n°, centro,
Araci - BA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social Esportes e Lazer a Sr° RITA
ADRIANA BRITTO SANTOS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n° 833704982 DETRAN/BA e
inscrita no CPF sob o n° 937.143.865-72, residente e domiciliada na cidade de Araci, Bahia, CEP 48.760-000,
devidamente autorizada pelo Decreto de Delegação de Competência, publicado no DOM, doravante denominados
MUNICÍPIO e do outro lado a empresa ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, com sede
na Rua: Vasco da Gama,530,Galpão A, Cruzeiro- Feira de Santana-Bahia inscritas no CNPJ/MF sob os
números 00.429.819/0001-32, neste ato representado pelo Senhor Allef Guimaraes Araújo de Almeida,
portador do documento de identidade n° 14.767.071-385SP/BA e CPF n° 044.373.035-04, simplesmente
denominadas de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo n° 0724/2020, adjudicada e homologada em 21/07/2020 referente ao Pregão
Eletrônico para Sistema de Registro de Preço n° 006/2020, para Registro de Preços, relacionados no Anexo I e II
do Edital, nos termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal, consoante as seguintes
cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO

•

1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preço n°06/2020, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados
o prazo de execução e a estimativa das quantidades de MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 02) PARA FORMAÇÃO
DE KIT LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, PARA
GARANTIR O ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM ARACI — BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER na medida das suas necessidades e segundo a conveniência
do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é ate 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura desta
Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo V deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
secretaria requisitante para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o
limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Assistência Social de Araci — BA a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preqaoaraci(W.gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n014 .232.086/000192

1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata
de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 50% (cinquenta por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do Pregão Eletrônico
para Sistema de Registro de Preço, acima referenciado, a saber:
LOTE 002- MATERIAL DE LIMPEZA
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
MARCA
QTDE
AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito
de sadio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p.
Embalagem plastica contendo 01 litro, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
Clorito 2.500
fabricacao, prazo de validade, nao inferior a 06 meses,
lote, responsável técnico e registro no Ministerio da
Saude ou notificação na anvisa
DETERGENTE liquido, neutro ou clear, com excelente
acao desengordurante biodegradável. Composição:
Tensoativos anionicos, neutralizantes, coadjuvante,
espessante, sequestrante, isotiazolinonas, corante,
fragancia e agua. Componentes ativos: Lauril éter Oriental
sulfato de sodio e linear alqui benzeno sulfonato de
sadio. Dermatologicamente testado, data de fabricação,
prazo de validade, lote, responsável técnico, registro no
Ministerio da Saúde ou notificação na ANVISA.
DESINFETANTE, liquido, fragrancia variadas, com
acao bactericida e germicida, para limpeza, uso geral.
Embalagem com 02 litros. Rotulagem contendo; no
minimo; nome, composição: cloreto de Alquil Dimetil
Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimentilamonia,
Fragancia, opacificante, sequestrante, conservantes,
emulsionante, acidificante e água, principios ativo> Dragão
cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de
didecil dimetilamonia, não superior a 0,40% e conteudo
do produto, data de fabricacao, validade, nome ou
marca e CNPJ do fabricante, responsável técnico,
registro no ministerio da saúde ou notificacao na
ANVISA.
SABÃO EM BARRA MARMORIZADO . Composição
mínima: sabão base, sais inorgânicos, glicerina, corante
e água. Embalagem de 500 gramas com dados de
Espumil
indentificação do produto, marca do fabricante, lote,
data de fabricação, produto notificado na ANVISA/MS.

2.500

VALOR
UNID UNITARIO

UNID

VALOR
TOTAL

1,35

3.375,00

Unid

'1,10

2.750,00

2.500

Unid

4,50

11.250,00

2.500

Unid

1,80
4.500,00
21.875,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 002
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material — SOLICITAÇÃO DE DESPESAS SD e no contrato, se houver.
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3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços — ARP a Secretaria Municipal de Governo, Administração,
Finanças e Planejamento na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como a Secretaria de Assistência Social,
Esportes e Lazer, na qualidade de ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a utilização
da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências
contidas no art. 15° do Decreto Municipal.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 — O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Governo, Administração e Finanças, obriga-se a
cumprir fielmente a disposição constante no artigo 4° do Decreto Municipal n°2014.
1111

5. CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigamse as condições previstas no art. 26° e ss. do Decreto Municipal n°828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação, no que couber;
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto á aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o presente ARP;
entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente
ARP;
providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARE';
fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada contendo a
distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso;
manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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I) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trab histas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais,
lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não
especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
DO REAJUSTE

40

6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela Administração
Publica.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência
do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
DOS PRAZOS

•

7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será ate 31/12/2020, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil,
considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que
deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada.
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8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
ocorrerá 02 dias após a data de sua apresentação válida.

mento

8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela administração publica, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação
do INPC do IBGE pro rata tempore.

•

DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante
todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas
entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na
legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos
bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições
estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preço.

•

9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICIPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município,
observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local indicado na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD num prazo de 05
(cinco) dias uteis e recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da
unidade solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro — O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os
procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
Parágrafo Segundo — O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material
em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
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10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade
da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ânus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das
providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 5 dias corridos, contados a partir da assinatura da SOLICITAÇÃO
DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota
Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela administração publica.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO
DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I — 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10 (dez) dias corridos,
contados da data de sua convocação;

•

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município
ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
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11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra ara
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.° 8.666/93.
11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição
contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.°
8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93.
12. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência
comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
14.1.0 Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade
do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos
os fins e efeitos legais.
15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda
que vinculados á execução do presente instrumento.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I — o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
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III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
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15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
- quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante
de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem ao Registro de Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci-BA, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Araci-BA, 21 de Julho de 2020.

ANTONIO CARVAL O DA SILTA;f4
PREFEITO DO MU ICÍPIO DE ARACI — MUNICIPIO
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AL ALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 00.429.189/0001-32
Certidão n': 10787697/2020
Expedição: 13/05/2020, às 15:24:06
Validade: 08/1
1/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 00.429
.18S/0001-32, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 612-A da Consolidação das Leis do
Trabalhe, acrescentado pela Lei n' 12.140, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1170/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto do 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua. expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cbiLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internar (ittp://NwD.tsl.jus,br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Emissão: 07/07/2020 14:33

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)
(Emitida para os efeitos dos arta. 113 0114 da Lei 3,956 de lide dezembro de 1981- Códig
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°, 20201949172
RAZÃO SOCIAL
ALFALIMP COMERCIO DE :MATER] I DE LIMPEZA
INSCRIÇÃO ESTAOUAL

CNP]

041.348.217

00.429.189/0001-32

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando
presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
-Processe(s) Administralive(s) iscal(is): 1CM5
850000.3565/18-7 - leirial/PARCELAMENTO

850000.1599/18-2 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da
Bailia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.
Emitida em 07/02/2020, conforme Portaria M 918/99, sendo válida por 60.dias, contados a partir da data de sua
emissão,
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
Válida com a apresentação conjunta do cartão Original fie insCriÇãO no GPF ou no CNN da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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17/06/2020

004300289

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO N°: 004300289

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sito do Tribunal de Justiça
(http://esapjbajus.bdsco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 17/06/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, portador do CNPJ: 00.429.189/0001-32,
estabelecida na RUA VASCO DA GAMA, 530, GALPÃO A, GALPAO A, CEP: 44022-012, Feira de Santana BA.
******

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão Após
esta data será necessária a emissão de unia nova certidão.
Salvador, quarta-feira, 17 de junho de 2020.

"'I" "°: 111111110ii litil 111111

30/06/2020

Consulta Regularidade do Errpreg ador

Voltar

CAI A
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS- CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

00.429.189/0001-32
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP
R MANOEL DA COSTA FERREIRA 399 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA / BA /
44002-544

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de r- aio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:25/06/2020 a 24/07/2020
Certificação Número: 2020062501514174386080

Informação obtida em 30/06/2020 13:39:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

hilps://consulta-erf.cai>a.g ovbr/consultacrf/pages/consultaErrpregadorlsf
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FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributaria

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

,

Emitida TIOS termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n° 003, de 22 de il
..
Dezembro 2000— Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2020 / 66488
CONTRIBUINTE:

ALFALIMP COMERCIO DE MAT,DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO:

RUA VASCO DA GAMA, 530- CRUZEIRO

CNPJ/CPF:

00.429,189/0001-32

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

16.933-1

INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:

162.0544

ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL: 46. 46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos o produtos de
perfumaria
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO .

03/06/2020

DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO

02/08/2020

i

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dividas de
II responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste municipio, administrados por esta :
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Divida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenha??? sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
'nos 117CLSOS dei a IX, do Migo 149, da Lei Federal tr. 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
Can fomie o Art. 215, § 3°, do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n". 003, 22 de dezembro 2000, as
. certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrai; em qualquer tempo, os débitos que i
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

I

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico.' http://www.se faz. feiradesantanaba.gov.brkertidao.

.
Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e .
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.
Código de verificação de autenticidade:

3abc8bb622d8cbdb6cee0782a8f27736
.....

t Certidão emitida gratuitamente.

.

_

i
'Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

www.sefazieiradesantana

ov. bril>pg ,servicosotiliiie&Cwliddo-de-debitos=1#

1/1

13/05/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 00.429.189/0001-32
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ê certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN)

411/

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da R FB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. lida Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:45 do dia 13/05/2020 <hora e data de Erasilia>.
Válida ate 09/11/2020.
Código de controle da certidão: 366C.A3E32.4723.36D1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°01312020
.

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ARACI, ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, n°04, centro - Araci
- BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92,neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da
Silva Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci - Ba - CEP 48.760.000,
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
n° 09.575.772/0001-26, com sede na Pç. José Ferreira, s/n°, centro, Araci - BA, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a Sr' RITA ADRIANA BRITTO SANTOS, brasileira, casada,
residente e domiciliaria na cidade de Araci, Bahia, CEP 48.760-000, residente e domiciliada na cidade de Araci,
Bahia - CEP 48.760-000
CONTRATADA:
AIACK DOS SANTOS LOPES ME, com sede na Rua: Silvio Eiraido Silva,n° 232 Palmeira CEP 45.345-000
Jaguaquara- Bahia inscritas no CNPJ sob n°22.252.064/0001-79 neste ato representado pelo Senhor Aiack dos
Santos Lopes, portador do documento de identidade n° 1611945593 SSP/BA e CPF n° 071.433.115-06„
simplesmente denominadas de FORNECEDOR
OBJETO E PREÇO REGISTRADO:
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preço n°06/2020, conforme especlficações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o
prazo de execução e a estimativa das quantidades de GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 01) PARA FORMAÇÃO
DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
NUTRICIONAL E SOCIAL, PARA GARANTIR O ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM ARACI - BA, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
ANEXO QUANTITAIVO
LOTE 001 - CESTA BÁSICA

ITEM

1

DESCRIÇÃO
AÇÚCAR cristal dei': sacarose obtida da cana
de açúcar, livre de 'fermentação, tipo granulado,
com aspecto, core cheiro próprios, sabor doce,
Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais, acondicionado em
embalagem primária saco plástico atóxico
informação
transparente, com respectiva
nutricional, /validadeAote. Embalagem secundaria
plástico resistente. Prazo de validade mínimo: 04
meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de 01 kg.

UND

QTD

Marca

Valor
Unitario
R$

KG

5.000

Itajá

2,25

4, . 4-,,
',1tERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUOSMK/2VDEVSPOSY06+DW
•
Ésta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valor Total
R$

11.250,00
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5

6

7

8

ARROZ tipo 1, PARBOLIZADO , subgrupo polido,
classe longo fino, 100% natural, constituídos de
grãos Inteiros, isento de sujidade e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem primaria
de saco plástico atóxico transparente com
respectiva informação nutricional validade/lote.
Embalagem secundária: plástico resistente. Prazo
de validade mínimo: 03 meses a partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem de 01 kg.
BISCOITO
CREAM
CRACKER
4000R:
Acondicionado em embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento
do produto. Composição mínima de Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido Mico
gordura vegetal, extrato de malte, amido, açúcar,
sal, soro de leite' em pó , fermento químico,
bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja
e aromatizante . pode conter leite e soja, . Contém
gliden.Pct de 400g
CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto de 1°
qualidade, com 100% de pureza, Não deve
apresentar sujidade, umidade, rendimento
insatisfatório e sabor não característico.
Embalagem aluminizada, com selo de pureza
emitido pela Associação Brasileira da Indústria do
Café — ABIC, contendo as seguintes informações:
data fabricação, lote, validade mínimo: 03 meses à
partir da data de entrega. Rotulagem registro do
MS. Apresentfição do produto: embalagem de
250g.
FLOCOS DE MILHO: tipo flocão: farinha de milho
fiocada sem sal, fonte de fibra, da validade / lote
embalagem 500 Gr
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- grupo seca,
subgrupo fina, tipo 1, isenta de material terroso,
dehitos de animais e vegetais, devendo obedecer á
legislação vigente, embalada em pacote plástico
atóxico, transpáreqte, termos soldado, resistente
de 1kg., Prazojfiinirho de validade de 4 meses.
Embalagem pléaticir d1 kg.
FEIJÃO CARIOCA, tipo 01, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios; com umidade permitida em
lei, isento de material terroso, sujidades e mistura
de outras espécies, acondicionado em pacote de
01 kg , com Prazo de validade de no mínimo 03
meses a partir da entrega do produto.
MACARRÃO ESPAGUETE: Elaborado com trigo
enriquecido com ferro e ácido fólio° , sêmola ou
em
Acondicionado
semolina.
embalagem primária de saco plástico transparente
atóxico, com respeáNa Informação nutricional,
validade/lote.
.., 'de
data
Prazo de validar:18'4 meses a partir da data do
do
recebimento
produto. Embalagem de 500g.

KG

5000

Chinês

322

16.600,00

PCT

2500

Petyan

2,92

7.300,00

PCT

5.000

Saúde

3,10

15.500,00

UND

5.000

Cuco

1,17

5.850,00

KG

5.000

Tia Lú

2,22

11.100,00

KG

5.000

Super
Especial

625

31250,00

UND

2.500

Petyan

2,16

5.400,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUOSMK/2VDEVSPOSY06+DW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ÓLEO VEGETAL COMESTIVEL: composição
100% óleo de soja refinado e antioxidantes.
Produto refinado e de acordo com os padrões
legais. Deverá conter Vitamina E, e estar isento de
ranço. Acondicionado em embalagem primária PET
(900m1) com respectiva informação nutricional,
validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03 meses
á partir da data do recebimento do produto
LEITE EM Pó: tipo integral. Apresentando por
porção de 26g (02 colheres de sopa): mínimo de
120 calorias, máximo de 10g de carboidratos,
máximo de 7g de proteínas e de gorduras totais,
máximo de 125mg de sódio, mínimo 210mg de
cálcio. Acondicionado em recipiente hermético de
sacos aluminizados contendo informação
nutricional, data de fabricação/ validade/ lote.
Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g.
SARDINHAS — sardinhas ao próprio suco c/ óleo
comestível, preparada com pescado fresco, limpo,
eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível.
Embalagem: em lata abri fácil apropriado, vedada,
isento de ferrugens le,substâncias nocivas, com
peso líquido dell2ádr: mínimo de 84 gramas
drenado, Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso, data
de validade, carimbo de inspeção estadual ou
federal.
Colorífico em pó fino: De primeira qualidade, sem
edição de sal,composição mínima de ingredientes:
fubá de milho, urucum em pó,"oleo vegetal,
constituído de matéria prima de qualidade,
comaspecto, cor, cheiro próprios, isento de
materiais estranhos, de acordo com normas
vigentes. Acondicionado em embalagemprimária
de saco plástico transparente atóxico, contendo
data de fabricação/validade e lote. Prazo de
validade mínimo de 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem mínima 100g
TEMPERO MISTO COM COMINHO E PIMENTA
DO REINO: Constituído de matérias primas de boa
qualidade, genuínas e puras, sãs e limpas isentas
de substâncias e elementos vegetais estranhos.
Deve apresentar.,áayspecto, cor e cheiro
característico do produto de acordo com as norrnas
vigentes. Acondicionado
.
"
m rem embalagem primária
de saco plástico transparente atáxico, contendo
data de validade e lote. O produto deverá
apresentar validade mínima de 03 meses a partir
da data de recebimento do produto. Apresentação
do produto: Embalagem mínima de 80 a 100g.

UND

2.500

Sinhá

4,32

10.800,00

UND

2.500

Ccgl

4,55

11.375,00

UND

2.500

Somag

2,63

6.575,00

UND

2.500 Temperos
Portugal

0,58

1.450,00

UND

2.500 Temperos
Portugal

0,70

1.750,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUOSMK/2VDEVSP

+

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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OVOS DE GALINHA: Tipo grande; novos; casca
Integra, sem rachaduras, sem sujidades, sadios;
embalados tipo estojo plastico transparente
contendo 12 (doze) unidades de ovos. Data de
Dz
2.500 Coopeavi
14
validade, mínima de 15 (quinze) dias a partir da
data da entrega. Devera conter impresso no rotulo
as seguintes informações, peso liquido minimo
600g, informação nutricional.
MARGARINA COM SAL. Contendo 60% a 80% de
lipideos. Composição mínima: Agua , gordura
vegetal ,sal ,soro de leite em pó , vitamina A,
vitaminas (B1, B2, B12), selênio,ledtina de soja ,
benzoato de sodio e sorbato , Produto com aspecto
cor e cheiro
próprio, acondicionado em
UND/250G 2.500
Qualy
15
embalagem primária de pote plástico, com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validadeAote. Embalagem secundária:
caixa de papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 02 meses a partir da data de recebimento.
Embalagem de 250g.
VALOR GLOBAL DO LOTE 001

5,26

13.150,00

1,81

4.525,00

153.875,00

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 153.875,00
DAS OBRIGAÇÕES DO CIRGA0 GERENCIADOR:
O ÓRGÃO GERENCIADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRIGA-SE A CUMPRIR
FIELMENTE A DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANETE:
O ÓRGÃO PARTICIPANTE E O ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, ATRAVÉS DE GESTOR PRÓPRIO INDICADO,
OBRIGAM-SE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 26° E SS. DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTO NESTA ATA CORRERÃO POR
CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS, DISCRIMINADAS NA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS — SOLICITAÇÃO DE DESPESAS- SD E NO CONTRATO, SE HOUVER.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 21/07/2020.
VIGÊNCIA DA ATA: 31112/2020.
ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO
DIGITAL: QUOSMK/2VDEVSPOSY06+DW
,
;Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°014/2020
/

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DA BANIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, n°04, centro — Araci
— BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92,neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da
Silva Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci — Ba — CEP 48.760.000,
o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
n° 09.575.772/0001-26, com sede na Pç. José Ferreira, s/n°, centro, Araci - BA, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a Srs RITA ADRIANA BRUTO SANTOS, brasileira, casada,
residente e domiciliada na cidade de Araci, Bahia, CEP 48.760-000, residente e domiciliada na cidade de Araci,
Bahia — CEP 48.760-000
CONTRATADA:
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, com sede na Rua: Vasco da Gama,530,Galpão A,
Cruzeiro- Feira de Santana-Bahla inscritas no CNPJ/MF sob os números 00.429.819/0001-32, neste ato
representado pelo Senhor Allef Guimaraes Araújo de Almeida, portador do documento de identidade n°
14.767.071-38SSP/BA e CPF n°044.373.035-04, simplesmente denominadas de FORNECEDOR
OBJETO E PREÇO REGISTRADO:
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preço n°06/2020, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o
prazo de execução e a estimativa das quantidades de MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 02) PARA FORMAÇÃO DE
KIT LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, PARA
GARANTIR O ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM ARACI — BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do
serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
ANEXO QUANTITAIVO 3 ." •
LOTE 002- MATERIAL DE LIMPEZA
ITEM

1

2

VALOR
MARCA
QTDE UNID UNITARIO
DESCRIÇÃO
AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de
hipodorito de sodio, com teor de cloro ativo entre
2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica contendo 01
litro, com dados de identificacao do produto,
UNID
1,35
Clorito 2.500
marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade, nao Inferior a 06 meses, lote,
responsável técnico e registro no Ministerio da ,
Saude ou notificação na anvlsa
DETERGENTE liquido, neutro ou doar, com
excelente acao desengordurante biodegradavel.
anionicos,
Composição: . Tensoativos
espessante,
neutralizantes,
coadjuvante,
sequestrante, isotiazolinonas, carente, fragancia e
1,10
2.500
Unid
agua. Componentes ativos: Lauril éter sulfato de Oriental
sodio e linear alqui benzeno sulfonato de sodio.
Dermatologicamente testado, data de fabricação,
prazo de validade, lote, responsável técnico,
registro no Ministerio da Saúde ou notificação na
ANVISA. :4 jr«t:.
ik
4...,
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VALOR
TOTAL

3.375,00

2.750,00

oiktits
Terça-feira
4 de Agosto de 2020
14 - Ano - N° 4528

3

4

Diãrio Oficial do

Araci o
DESINFETANTE, liquido, fragranda variadas,
com acao bactericida e germicida, para limpeza,
uso geral. Embalagem com 02 litros. Rotulagem
contendo; no minimo; nome, composição: cloreto
de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didedl
Fragancia,
opadficante,
Dimentilamonia,
sequestrante, conservantes, emulsionante,
Dragão
acidificante e água, principios ativo> cloreto de
alquil dimetil benzil amônio e cloreto de didecil
dimetilamonia, não superior a 0,40% e conteudo
do produto, data de fabricacao, validade, nome ou
marca e CNPJ do fabricante, responsável técnico,
registro no ministerio da saúde ou notificacao na
ANVISA.
SABÃO EM BARRA MARMORIZADO .
Composição mínima: sabão base, sais
inorgânicos, glicerina, corante e água.
Embalagem ..de500 gramas com dados de Espumil
indentificaçãklelpioduto, marca do fabricante,
'1Ote,'' data de fibricação, produto notificado na
ANVISA/MS5Ait

MUNICIPIO

2.500

Unid

4,50

11.250,00

2.500

Unid

1,80

VALOR GLOBAL DO LOTÉ 002
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: RE 21.875 00
DAS OBRIGAÇÕES DO (MIGA° GERENCIADOR:
O ÓRGÃO GERENCIADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRIGA-SE A CUMPRIR
FIELMENTE A DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANETE:
O ÓRGÃO PARTICIPANTE E O ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, ATRAVÉS DE GESTOR PRÓPRIO INDICADO,
OBRIGAM-SE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 26° E SS. DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTO NESTA ATA CORRERÃO POR
CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS, DISCRIMINADAS NA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS — SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD E NO CONTRATO, SE HOUVER.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 21/07/2020.
VIGÊNCIA DA ATA: 31/12/2020.
r ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO

PREFEITO MUNICIPAL
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