
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURÁ MIJNICIPÂL DE TÂNGAfuí DA SERRA
Secretâria Municipâl de AdminishaÉo

PM.T.S. /CPL

Rubrica:_
Departamênto de Licitâções e Contratos

ÂTA DE R-EGISTRO DE PREçOS No 019/2021
PREGÃO PRESENCIALNg OO4/2021. REGISTRO DE PREçOS
PROCESSO ADMINISTRATTVO NE 038/2021
VAUDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos trinta dias do mês de Março do ano de 2021, O MUNICiPIO DE TANGARTí DA SERRÂ com sede na Avenida Brasil,
nq 2.351-N, 2q Piso, Jd. Europa, TangaÉ da Serra-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o ne O3.788.239/O001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ÁIBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF ns 432.2a5347-20, residente e domiciliado nesta cidade, dorarante
denominado simplesmente ÓRGÂO GERENCIADOR e a empresa HM PÂO & CIA - MÔNICA L, A. CÁJiIPOS -
ÁIIMENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o ne 72.365.24O/OO01-79, com sede na Avenida Brasil nq 567-N, Bairro Centro,
Tangará da Serra - MT, CEP: 78.300-000, telefone: [65J 99997 -1596, e-mail: monicacamposgeneiro@gmail.com, neste
ato, representada pela Sra. Mônica Luzia Andrade Campos Geneiro, portador da Cédula de identidade RGi 3LOl272-
8 SSP/MT inscrito no CPF/MF sob o nq 112.665.568-69, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO,
resolvem na forma da Lei Federal ne 70.520 /2002, Decreto Municipal na 258/20O3, e, subsidiariamente, pela Lei
Federal n' 8.666/7993, e alterações posteriores, firmar a presente ÂTA DE R-EGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi
examinada pela Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra, que emitiu seu parece4 conforme o parágrafo
único do artigo 38, daLei f 8.666/93, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRÂ. DO OBIETO
1,1. A presente Ata tem por obieto o RÉGISTRO DE PREçOS, para tutura e eventuãl AQUISIÇÂO On SALCAOOS f
BOL0S PÁRA COFFEE BREAK, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DÂS SECRITARIÁS DESTE MUNICíPIO, conforme
especificaçôes contidas no Termo de Referência, Anexos II e lll, parte lntegrante do Ediral do PREGÃO PRESENCIAL Ns
oo4 /2021,.

CúUSULA SEGUNDA - A vINcUTÁcÂo Ao EDITAI,
2,1. Este instrunrento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços Ne
OO4|2O21, e seus Anexos, Processo Administrativo ne Oga/zOZl, do qual é parte integrante e complementa[
vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

CLAUSULÁ TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá ügência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3,1,1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preço, será considerado documento ünculativo,
obrigacional, com características de compromisso para futura contrataçâo nas condições estabelecidas,

CúUSULA oUARTA - Do PREco
4.1. No preço contÍatado iá se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
diretâ ou indiretamente tenham relação com o obreto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
ônus por despesas decorrentes,

4.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos FORNECEDOR-ES REGISTRÂDOS da Ata serão publicados no
Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato
Grosso-AMM, no site !!a{w.taIrgaradaserra,mt.gov.br.

CLAUSUUI OUINTA - DA REUTÇÃO DAs EMPRESAS BENEFICIÁRIAS E PRECOS REGISTRADOS
5.1. O ORGAO GERENCIÁDOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administraçâo da presente

5.2. Em decorrência das propostas e lances apreseltados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para
contÍ?tações futuras, os preços unitários e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:

s.2. 1. Do(s) PREçO(s) REGTSTRADO(S) poR rrEM(NS)

ITEM DESCRIEÂO UNID. MARCÂ VALOR
UNIT.

BOLO CONFEITADO COM ATÉ DUAS CÁMÁDÁS DE RECHEIO COM
OPçÔES DE MASSA: BOLO BRANCO ITRIGO) OU ESCURO
(cHocoLATE). COBERTURAS: CHOCOLÁTE OU CLACÊ COLORIDO,
COM EFEITOS DECORÁTIVOS EM GRANUIÁDO CHOCOLATE OU
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coLoRIDO OU COCO OU IUIUBAS E/OU FRASES E/O U DESENHOS,

RECHEIOS: CHOC0LATE oU COCo OU ABACAXI oU DOCE DE LEITE
OU AMEIXA OU MORANGO.

BOLO SIMPLES POR QUILO, SABORES FUBÁ, MILHO, CENOURÁ,

AIPIM, COCO OU LARAN]A, SEM COBERTURA, NA EMBALACEM DEVE
CONSTAR INFORMAÇÔES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICÁÇÀO E

VALIDADE,INGREDIENTES E PESO DO PRODTITO,

3 CENTO DE SALGADo IASSADoS E FRITOS)

CENTO DE SALCADO (ASSADOS)

2
KG HM PANIFICADORA 608 i 38,s0

CE HM PANIFICADORÀ

1_576

1001

57,30

57,30
4 -l

CENTO DE SÁLGADO [FRITOS]

PÁO DE QUEI]O, EM FORMATO DE BOLINHO, TAMANHO FESTÀ,

ASSADO, PRODUZIDO COM MÂSSA DE POLVILHO, QUEI]o, OVOS,

LEITE

5?,30 i

6
KG HI\,I PANIFICADORÁ 744 34,70

7

TORTA COLORIDA DE FRANGÔ COMPOSIA POR MASSA PODRE

BÁSICA RECHEADA DE QUEI]o PARMESÃo, AZEITONAS, PIMENTÀO
VERMELHO, PIMENTÀO AMARELO, PALMITO, FRANCO, DESFIADO,

TOMATE E CENOURÁ.

TORTA DE FRANGO E CATUPIRI COMPOSTA DE MASSA PODRE

BÁS]CA RECHEADA CoM UMÁ CAMADA DE 1,5 CM DE FRÁNGO KG

DESFIADO, REQUEI]ÃO CREMOSO E PALMITO.

KC HM PANIFICADORÁ 108

HM PANIFICADORÁ 225

K6 HM PANIFICADORA 150

56,00

56,00

56,00

I

9

TORTA DE RICOTA COM ESPINAFRE COMPOSA POR MASSA DE NATA
RECHEADA COM UMA CAMADÁ DE 1,5CM DE RICOTA COM
ESPINAFRE.

TO RTA FRIA RECHEADA COM FRANGO E FRIOS COM PÃO DE FORMA

10
KC HM PANIFICADORA 337 56,00

TORTA SALGADA COMPOSTA POR MASSA TRÀDICIONAL DE TRICO KG HM PANIFICÁDORA 29711 COM RECHEIO DE FRANGO, ATUM, CARNE OU LECUMES.
56,00

CLÁUSULA sExTA - Do coNTRoLE E DÁs ALTERACÕES DE PREC0S
6.1, Conforme o Decreto Federal nq 7892/2013, duraúe a ügência da ata, os preços registrados poderão ser reüstos
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei ns 8.666, de 1993.

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praücado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado seÉo liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6,4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classifi cação original.

6,5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá;
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociaçôes, o órgão gerenciador deverá proceder à revogaçâo da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da atã de registro de preços;
bJ nâo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, se
justifi cativa aceitável;
cJ não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticadgs no mercado;

SEM CASCA, MAIONESE, MILHO, ERVILHÀ PEPINO E TOMATE, POR

QUILO.
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6.8, O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima, será formalizado por despacho do órgão gerenciado4

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9, O cancelamento do registro de preços podeÉ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

aJ por raáo de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.

6.10, A revisâo será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/
ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de
graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

6.11. O Órgao Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo
máximo de 15 [quinze) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

6.1L.1- O prazo parà análise e julgamento de eventual pedido de revisão de preços, serão contados da data do
protocolo e entrega completa da documentação comprobatória pela contratada. Até a decisâo final da Administração
Municipal, o fornecimento do obieto solicitado pela área requisitante, deveú ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor-

6.LL.2. A recusa injustificada da beneficiária da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejará a aplicaçâo das penalidades legalmente estabelecidas.

6.12. A Administraçâo, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à reüsão dos valores pactuados

6.13. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Orgào Gerenciado[ a seu

critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Atâ de Registro de Preços.

6.14. O órgâo GerenciadoÍ poderá, desde que seia conveniente aos interesses da administraÉo, cancelal; totat
ou parciâlmente, â Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha direito a inteÍpor
recursos, ou a indenizações.

6,15. As alterações deco[entes da reüsão dos preços serâo pubücadas no Diário Oficial dos Municípios

CLÁUSULA SÉTIMA - DÁ REVOGAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
7.1, O FORNECEDOR REGISTRÁDO poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.2. A Íevogação do seu registro poderá seri

7.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRÁDO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

7.2.2.Por ir,iciativa do óRGÃo GERENCIADo& quando:

a) o FORNECEDOR REGISTRADO não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercadoi

b) o FORNECEDOR REGISTRADO perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo Iicitatório;

c) por razões de interesse público, deüdamente motivadas e justificadas;
d) o FORNECEDOR REGISTRADO não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o FORNECEDOR REGISTRADO nâo comparecer ou se recusar a retirac no prazo estabelecido, as solicitações

decorrentes da Ata de Registro de Preços;

O caracterizada qualquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nas solicitaçôes dela decorrentes

7.3. O FORNECEDOR REGISTRADO terá o seu registro cancelado quando

a) descumprir as condiçôes da Ata de Registro de Preços;
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b) nâo aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praücados no mercado;
c) houver razões de interesse público.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGAR/í DA SERRÁ
Secretaria Municipal de Administ-dÉo

7.3.1. O cancelamento de regisBo, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do ÓRcÂO GERINCIADOR.

7.3.2. O FORNECEDOR REGISTRÂDO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovados.

7.4. Em qualquêr das hipóteses acima, concluído o processo, o ÓRGÂO GERENCIÁDOR fará o deúdo
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponêntes a nova ordem de registro.

D E REGISTRO DE PR
8.1, A presente Ata será divulgada no portal da internet wwvtangqrqdoserro,mLgoubn

CúUSULA NoNA . DAs oBRIGAcÕEs Do ÓRGÃo GERENCIADoR
9.1. São obrigaçôes do órgão gerenciador:

9.1.1. Cerenciar a Ata de Registro de Preços;

9.1.2. Prestaü por meio de seu representante, as informaçôes necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas
das obrigações contraídas;

9.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execuÉo da ata, em especiâl, quanto ao acompanhamento e fiscalização
dos produtos, à exigência de condições estâbelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

9.1.4. Assegurar-se do fiel cump mento das condições estâbelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus
anexos;

9.1.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condiçôes estabelecidas nos respectivos Edital e Ata;

9.1.6. Assegurar-se de que os preços contEtados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo
comparativo dos preços praticados pelo mercado;

9.1.7' Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaçôes dos preços registrados e a aplicaçâo de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

9.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;

9.1.9. A fiscalização exercida pelo ÓrgAo Gerenciador nâo excluiú ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor
Registrado pela completa e perfeita exeoção da Ata de Rêgistro de Preços.

IMA . DAS OBRI REGIST
10.1. Constituem obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO, denhe outras inerentes ou decorrentes da presente
Contratação:

1O.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo
estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros,
impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito fornecimentô dos
produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

10.1.2. Fornecer os produtos, objeto da presente licitaçâo solicitados, em est ta conformidade com as disposiçôes e
especificações do edital da licitação, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.

1O.1.3, Efetuar a entrega dos pÍodutos, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas re
trega, de acordo com a e demais condiçôes estipuladas neste Edital
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10.1.4. Proceder à entrega do obieto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos Anexos lI e lll,
deste Editál;

10.1.5. Comunicar à Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos
que impossibilitem o seu cumprimento.

10.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigações de natureza fiscal,
comercial, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relaÉo ao pessoal
designado, resultante do fornecimento do obieto desta licitação.

10.1.7. Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem defeitos
ou avarias, devidamente acondicionado em embalagens apropriada, e em perfeitas condições de armazenamento e uso,
de forma que garanta a sua integridade e não seiam danificados durante as operações de transporte, carga e descarga,
conforme determina a Legislação vigente, sob pena de não recebimento dos mesmos.

10.1.8. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a repara[ remover ou substituix, às suas
expensas, no total ou em parte, os produtos que não atendam o padrâo de qualidade exigido, ou em que se verificarem
defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento, no prazo máximo de 1(umâ) hora, contados da notificação que
lhe for entregue oficialmente.

10.1.9. Possuir Alvará de Ucença ou de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Municipal, comprovando
que a licitante está apta a fornecer o objeto deste Certame;

1O.1.10. Utilizar gêneros e produtos alimentícios de primeira qualidade, observando o registro no Ministério da Saúde
e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alteraçôes de caracterÍsticas, ainda que, dentro do
prazo de validade;

10.1.11. Manter o pessoal em condiçôes de saúde compatível com suas atMdades, realizando, às suas expensas,
exames periódicos de saúde, inclusive exames específicos de acordo com as normas ügentes;

1O.1.12. Responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos fornecidos, inclusive perante as autoridades saniúrias
competentes;

10,1.13. Realizar o controte higiênico sanitário dos alimentos, em todas as suas etâpasi

10'1.14' Mânter, dura[te a ügência da Átâ de RegistÍo de Prêços e/ou contrato, as condições de habilitaÉo
exigidas no Edital;

10.1.1S. Comunlcar ao CONTRAIANTE, qualquer pmblema ocorrido na execuÉo do obieto do contratoi

1O.1,16. Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execuçâo
do obieto do contrato;

10.1.17. Não subconEatar o obiêto da presente licltaÉo, sem o consentimento prévlo do conhatante, o qual,
caso haia, será dado por escrito:

ESIADO DE MATO GROSSO

PREFEITURÂ MUNICIPALDE TANGÁRÁ DA SERRA
secretarla Municipal de Ádmlnlstiaçáo

10.1.18. Promover por suâ conta, através de seguros, a cobêrtura dos riscos a que se iulgar expostâ em üsta
das responsabilidades que lhe câbem na execução do obieto deste editâl;

10.1.19. Acatar a fiscalizaÉo do obieto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;

10.1.20. Respondel independentemente de culpa, p
ainda a terceiros, na execução do fornecimento o
responsabilidade pelo hto de haver fiscalizafro ou a
70, da Lei ne 8.666193;

or qualquer dano pessoal ou patrimonial ao CONTRAIANTE, ou
bjeto da licitaçâo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a
companhamento pelo CONTRATÁN
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10.1.21. Credenciar iunto ao Município de Tangará da Serra-MT funcionário(s) que atendeÉ[ão) às solicitâçôes dos
produtos objeto deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, e-mail e outros meios de contato para
atender às requisiçôes;

10.1.22. Cumprir todas as demais obrigaçôes impostas por este editâl e seus anexos.

cúUsULÁ DÉcIMA PRIMEIRÂ. DAs coNDIcoEs DE FoRNECIMENTo Do oBIETo. Dos PRÂzos E Dos LocAIs
11.1. O objeto desta licitaçâo refere-se a uma estimativa de utilização dos produtos, a serem aplicadas durante 12
{doze) meses: assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a
atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisiçôes emitidas pelo Órgão solicitante.

11,2. A licitante vencedora deverá fornecer o obieto em estrita conformidade com disposições e especificações do
edital da licitaçâo, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de preços apresentada.

11.3. Para fornecimento dos produtos, r€gistrados na ARP-Ata de Registros de Preços, que deveÉ estar
devidamente assinada e publlcada, nos tennos legais, será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda
Autorização de Fornecimento específico a critério da Administraçâo.

U.4. A entÍ€ga dos produtos, será de forma parcelada, na medida da necessidade, as Secretarias interessadas, através
de servidores preúamente autorizados, hrão as solicitações dos produtos junto à contratada, mediante formulário
próprio de Ordem de Fornecimento, emitido pelo encarregado responsável.

11.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, transportes, decorrentes da entrega dos
produtos.

11.6. A contratante deverá informar a contratâda com 02 (dois) dias de antecedência do eve[to, a quantidade
de bolos e salgados que serão necessárias para realização do mesmo.

11,7. A empresa vencedora deveÉ produzir os bolos e salgados de acordo com as quantidades e variedades solicitadas.

11.8. Os produtos deverão ser preparados com produtos de primeira qualidade, para consumo imediato, e deverão
estar de acordo com as normas estabelecidas pela vigilância sanitária, não sendo aceito em hipótese alguma produtos
reaproveitados, sob pena de aplicaçâo das penalidades cabíveis.

11.9. Â contratada deverá fornecer produtos frescos, produzidos no mesmo dia em que serão consumidos; de boa
procedência e que atenda a toda Legislação pertinente;

11.10. A empresa vencedora deverá oferecer produtos de 1a linha, ficando responsável em disponibitizar todo o
material necessário para o perfeito fornecimento do objeto desta licitaçâo, considerando incluídos nos preços todas as
despesas, inclusive àquelas relativas a taxas, impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas peúinentes ao objeto
contratado;

11.11. A contratada deveÉ efetuar a entrega dos produtos com 01 (uma) hora de antecedência do evento, no dia ê
Iocal indicado pela Unidade Administrativa solicitante, contados do recebimento da requisição e nota de empenho,
salvo se houver pedido formal de prorrogaçâo deste, devidamente iustificado pelo licitante/contratado e acatado pela
ADMTNTSTRÁÇÂO MUNTCTPAL.

11'11.1. Caso não seja efetivada a entrega dentro do pmzo preüsto, a empresa classificada em segundo lugar será
convocada para o fornecimento do objeto.

11.12. A responsabilidade pelo recebimento dos mâteriais solicitados ficará a cargo dos servidores responsáveis das
Secretarias Solicitantes, designados pela Administraçâo Municipal, que deverá proceder à avaliaSo de desempenho e
atesto da nota fiscal.

11,13. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do
tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequad
lhes diminuam o lol conforme diploma legal.

Consumido4, esp

ü \In

os

:':,(""

ecialmente no
e destinam ou

PM.T.S. /CPL



ESTÁDO DE MÂT{) GROSSO
PRETTITURÂ MUNTCIPAL DE TÁNGÁfuí DA SERRÁ

Secretarla Municipal de ÁdministÍaÉo

P- M, T. S. / CPL
FL:

Departamento de Licitações e Contratos

U.14. No ato da entrega, os produtos serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não
satiíazer (em) á especificaÉo exigida ser (ão) devolvido(s), á contratada,

11.15. Após a entrega dos produtos, caso esteja comprovado a má qualidade nas refeições, a contratada seú notificada
para saná-lo ou substitui[ parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo mádmo de 1 (uma) hora
às suas expensas, o produto que vier a ser recusado por apresentar má qualidade, alterações, irregularidade e
reiterados vícios ao longo do prazo de validade e/ou apresente quaisquer caracte.ísticas discrepantes às descritas
neste Termo e exigidas no Edital e seus Anexos, Normas Técnicas, Laudos de Análises Laboratorial, Laudos Técnicos e

de Aprovação, ainda que constatados depois do recebimento dos produtos pela contratante, ficando a fornecedora
ciente de que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

11.17. A licitantê vencedora deverá cumprir as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do
trabalho.

11,18. Responsabilizar-se por danos a saúde dos comensais tais como: gastrenterites decorrentes de surtos de toxinas
alimentares diagnosticadas de acordo com a portaria SVS - MS nq 451 de 79/09/97, a qual estabelece os padrôes
microbiológicos dos alimentos para consumo.

11,19. A licitante vencedora suieitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização (inclusive sanitária) por parte
do município, para acompanhar o fornecimento das refeiçóes, devendo a Contmtada prestar esclarecimentos
solicitâdos e atender às reclamações formuladas, inclusive quanto às entregas.

11,20. Durante o prazo de validade desta Atá de Registro de Preço, a CONTRATANTE não será obrigada a firma. as
contrataçôes que dela poderá adüt, facultando-se a Íealizaçáo de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

11'21. O município reservâ-se o direito de avalia[ a qualquer momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela
licitante vencedora, a fim de eüdenciar o cumprimento das exigências da ARP - Âta de Registro de Preços, podendo,
quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificaçâo.

cúusulA pÉclMÂ sEcuNpA - pÂs coNprcÕEs DE RECEBIMENTo po oBIETo
12.1. O objeto da presente Iicitação, será recebido pela Secretaria Municipal de Administração, através do Encarregado
do Almoxarifado Central do município, mediante Termo de Constatação e Recebimento dos produtos, o qual deverá
atestar seu recebimento.

12.1.1. O objeto seú recebido da seguinte forma:

a) Proúsoriamente, no ato da entrega por Servido4 ou Comissão, que procederá a conferência de sua conformidade
com as especificações, caso nâo haja qualquer impropriedade explícita, seÉ aceito esse recebimento;

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento proüsório, mediante, "atesto" na nota
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento,

12'2' O recebimento e a aceitação do objeto desta licitação, estão condicionados ao enquadramento nâs especificações
do obieto, descritas no Termo de Referência (Anexo tl) e obedecerão ao disposto no ArL 73, incisos I e ll, e seus
parágrafos da Lei n.p 8.666/93, no que thes for aplicável.

12.3. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com o edital, devendo estes
ser substituídos ou complementados, às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agÍegue direito ao recebimento
de adicionais.

12.4. O recebimento definitivo dos produtos, objeto do Edital, nâo exclui a res
REGISTRÁDO quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifesados quando da sua
requisitante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei na 8.078/90);

ponsabilidade do FORNECEDOR
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11.16. A CONTRÁTADA deverá possuir Licença Sanitária expedida pelo Departamento de Vigilância Saniúria do
Município, por se tratar de fornecimento de refeições.
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12,5, A contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas as

ocomências relacionadas com a execução do obreto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

E TERCEIRÁ - DA FORMA DE
13.1, Fornecidos os produtos solicitados, o município de Tangará da Serra, pagará à licitante vencedora o valoÍ
constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;

13.2. Os pagamentos serão efetuados após a apresentaÉo da respectiva Nota Fiscal/Fatura, deüdamente
atestada por servidor responsável da CONTRAIANTE, acompânhada dâ certidão negativa de débitos relativos
aos tdbutos fedeÍais e à divida ativa da união e Contribuiçôes Previdenciárias IPGFN/INSS), certificado de
regularidade de situação iunto ao FGTS e certidão negativâ de débitos trabalhistas (CNDT), no prazo de até 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo.

13,2.1. 0s pagamentos serão creditados em favor da Contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser
efetivado o crédito.

13.3. Na ocorrência de releição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o pmzo estipulado no
subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação,

13.4. A Contratada deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para
fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instÍumento contratual.

cúUsutÁ DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZÁCÂO E GEru
14.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes do edital, caberào respectivamente à Secretaria
Mu icipal de Administração e demais Secretarias requisitantes, que determinará o que for necessário para regularizar
faltas ou defeitos, nos termos do aúigo 67, da Lei Federai np A-666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu
substitüto legal.

14.2. Para fiscalização dos serviços junto a CONTRATADA, serâo designados servidores de cada Secretaria, ordenadora
da despesa, formalmente nomeados para esse fim:

O1) Gabinete - Fiscalr Rafaela Posterlli de Souza, Suplente: Angela Xaüer Belizário;
02) Secretaria de Educação - Fiscal: Leticia Lavinas Castrillon, Suplente: Adilcima Scardini de Moraes;
03) Secretaria de Saúde - Fiscal: Silvana Cris Hofftnann, Suplente: Mônica Zimmer Rambo;
04) Secretâria de AdministraÉo - Fiscal: Juliana Conceição Mesquita Lemos, Suplenter Terezinha Daufenbach
Mafiins;
06) Secretaria de Esportes - Fiscal: Paulo Vinicius Egues, Suplente: Everton Vieira Vendrame;
07) SecÍetaria de Fazenda - Fiscal: Rogério do Nascimento Lacerda, Suplente: Adelson Kaduch;
o8) Secretaria de Assistência Social - Fiscal: Marielle Fláüo da Silva, Suplente: Sílvia Anunciação;
10) Secretaria de Agricultura, PecuáÍia e Abastecimento - Fiscal: Dionatan Araujo Saraiba, Suplente: Marlene
Shilvia Lopes Santos;
11) Secretaria de lndústria Com. e Serviços - Fiscal: Fernando Hermenegildo Pinto, Suplente: Eliane Pereira de
Figueiredo;
13) Secretaria de Meio Ambiente - Fiscal: Genislene Mendonça de Lima, Suplente: Jessika Suellem da Silva;
14) Secretaria de Turismo - Fiscal Solange Silva Oliveira Porta , Suplente: Roselene Magalhães Nascimento;

14.4. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singula4 omisso ou
duüdoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que nâo acarrete ônus para
o Município ou modificação na contratação.

14.5. As decisôes que ultrapassarem a competência do
Contratada, à autoridade administrativa imediatamente
convenientes.

fiscal do
superior
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14.3. Competiú aos responsáveis pela fiscalizaçâo acompanhar o fornecimento dos produtos, inclusive otrservância às
quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os produtos em desacordo com as especificações do edital, bem
como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado,
conforme art. 67 da Lein.8.666/93.
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14.6. 0 FORNECEDOR REGISTRADO deverá aceita[ antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e

controle a serem adotados pelâ fiscalizaçâo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações,

esclarecimentos, soluções e comunicaçôes de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do
obieto da Ata de Registro de Preços.

14.7. A existência e a âtuaÉo da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do
fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas
perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execuçâo
contratual nâo implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostot devendo, ainda, o Fornecedor, sem
prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos preiuízos apurados e imputados às falhas
em suas atividades.

cúUsUTÁ DÉCTMÁ OUINTA . DAS PENÂLIDADES
1S.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentaçâo
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportâr-se de modo inidôneo ou cometer h-aude fiscal, ficaÉ impedido de licitar e

confatar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem preiuízo das multas preústas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

15.2. A Administração poderá ainda, garantidâ a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apresentada no
prazo de OS (cinco) dias úteis a contâr da sua notificaçâo, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplica6 as
seguintes sançôes:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multâ de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da
contratação em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 57o (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão,
calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cênto) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação pÍeüsta no Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contrataÉo em
descumprimento, contada da comunicaçâo da contratante (üa internet, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V) suspensão temponária de participar de licitação e impedimento de contÍatar com a Prefeitura Municipal de
Tangará dâ Serrâ-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaraçâo de inidonêidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
moüvos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria
autoridade quê aplicou a penalidade.
vII) após o 20s (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração teÉ direito de recusar a execução da
contÍataÉo, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adiudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do obreto do Edital, sem preluízo da aplicaçâo
das penalidades pÍêüstâs nestê Instrumênto.
VIll) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anteriox,
em quaisquer dos casos, observado o interesse da ContÍatante e a conclusão dos procedimentos
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis;
lX) ocorrida a rêscisão pelo motivo retÍocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, Xl, da Lei Federal ns 8.666/93, observada a ordem de classiffcação
da licitaçâo e as mesmas condiçôes ofêrecidas pela licitânte vencedora, ou adotar outÍa medida legal para o
fornecimento dos produtos ora âdquiridosi
X) quando âplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas seÍem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos vâlores deüdos,
nos termos dos artigos 368 a 380, da Lei ne 1O.4O6/2OO2 (Código Ciül);
Xl) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a
ser realizado pela Contratânte, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compênsaÉo de valores, a
Contratada será notificada a recolher aos cofrês do EÉrio a importância remanescente das multas aplicadas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratadâ, do
decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem preiuízo das demais sanções legais
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XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a graüdade da
infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá excedex, cumulaüvamente, a l0o/o (dez por cento) do valor da
contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
ca§o fortuito,
XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo miáximo de 10 (dez)
dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada rudicialmente.
XVI) Âs sanções previstas neste subitem são autônomas e a aplicâção de uma não exclui a de outra e nem
impede a sobÍeposição de outras sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/1993, com suas alterações.
XVll) Âs penalidades serão aplicadas, garanüdo sempre o exercício do dirêlto de defesa, após notificâção
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de OS (cinco) dias útels para manifestaÉo e posterior
decisão da Autoridade Superio4 nos termos da lei.

cúusutÁ DÉclMA sExrA - pA ÂpEsÃo À ATA DE REclstRo DE pREços

16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Regisro de Preços
durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante préüa autorização da Secretaria Municipal de
Administração.

16.2. Cabeú ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitaçâo ou nâo do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes
e futuras assumidas com o município de Tangará da Serra e órgãos participantes.

16.3. O quanütativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao qúntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o município de Tanganí da Serra e
órgãos participantes, indepeldente do número de óÍgãos não participantes que aderirem.

16.4, O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Secretário de
Administração, que, somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes requisitos:
a) que exista disponibilidade do item solicitado;
b) que instrua o pedido através de oficio, com es informações necessárias de acordo com a legislação ügente;

16.S. Para instrução do pedido de que tratá a alínea "b", além das exigências constantes para o processo de autorização
de adesão deverá ainda, conter as seguintes informaçôes:
a) número da ata e seu objeto;
b) quantidadecontratada;
c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitâdo;
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesãô à ata de registro de preço, para possíveis

contatos;
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
g) justificativa da vantajosidade;

16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de registro de preços, somente após parecer
jurídico favorável a adesão, a Administração Municipal autorizará o pedido de adesão.

16.7. As solicitações deverâo ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipal de TangaÉ da Sera, por
meio do Setor de Licitações através do e-mail licitacao@taneaÍadâserra.mt.qov,br ou pelo endereço Avenida Brasil
np 2.351-N, Bairro lardim Europa, telefones: (65) 3311-4aZO/ 33L1.4AO9.

CúUSULA DÉcIMA SÉTIMA . DAS DÍSPOSICÔES GERÂIS
17.1. Independente de sua transcriçâo, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da
proposta e da habilitação apresentãdos pelo FORNECEDOR REGISTRADO no pregão farâo parte desta Ata de Registro
de Preços.

17,2, Aos casos omissos aplicar-se-âo as demais disposições constantes da Lei
258/2003 e da Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie_

n.a 70.52O/2OO2, do Decreto n-e

17.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições X
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a) todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditiyo à
presente Ata de Registro de Preços.

b) é vedado caucionar cu utilizaa o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

CLÀUSUIÁ DÊCIMÁ OITAVA. DO FORO
18.1. Para dirimil na esfera judicial, as questôes oriundas da preseflte Ata de Registro de Preços será competente o
foro da Comarca de Tangará da Serra-MT.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrâda a presente atâ de registro de preços que,
lida e achada conforme, é assinada em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelos signaúrios deste instrumento e
peias testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada um via no Departamento de LicitaÉo.

Tangará da Serra - ML 30 de Março de 2021
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