PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022-SRP

ARP Nº 26/2022-PE

PROCESSO Nº 01140001/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - ALAGOAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2022-PE
Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS/AL, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF nº 12.250.908/0001-32 com Sede Administrativa situada na Avenida Miguel Vieira
Novais, 100, Centro, Dois Riachos/AL, CEP 57.560-000, neste ato representado pelo Exmo. Senhor
Prefeito RAMON CAMILO SILVA, empossado através de Diploma, expedido em 17/12/2020 por TER/AL,
portador da cédula de identidade RG nº 2.022.569, expedido por SSP/AL, inscrito no CPF/MF nº
066.422.104-17, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS nº 26/2022-PE publicada no diário oficial dos municípios de 16/03/2022,
processo administrativo nº 01140001/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa C.F. JR LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.602.654/0001-83, com sede na Rua Padre
Daniel, nº 07, Bairro Centro, Batalha/AL, CEP: 57.420-000, neste ato representado por LUCIANA
FERNANDES SILVA DE SOUZA, brasileira, empresária, portadora da carteira nacional de identidade nº
1394421, expedida por SCJDS/AL, inscrito no CPF/MF n.º 958.609.594-00, indicada e qualificada nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 10.520/2002, de 17/07/2002
aplicando-se, subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, no
Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 e nas demais normas legais correlatas, e em conformidade com as
disposições a seguir:

1.

DO OBJETO:

1.1

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços (RP) para eventual ou futura aquisição de
Gêneros Alimentícios para consumo em Merenda Escolar, para atender as necessidades nutricionais
dos alunos matriculados na rede pública de ensino municipal, na volta as aulas, em consonância com
as demandas previstas, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas do
termo de referência, anexo do edital de Pregão nº 014/2022, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1

Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições
ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO - Acondicionado em embalagem
metalizada contendo 1L, ter registro no órgão competente.
Deverá conter externamente os dados de identificação do
fabricante, procedência, informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade, número do lote e número de
registro. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data
da entrega. Fabricado de acordo com a legislação do
CNNPA.
AÇÚCAR REFINADO GRANULADO - Acondicionado em
pacote plástico transparente de 1kg, resistente, vedado
hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, número do lote,
data de fabricação, quantidade do produto, deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. De acordo com a resolução 271/2005 da
ANVISA/MS.
ARROZ COMUM – Grão pálido, tipo 1, longo, constituídos de
graus inteiros, embalagem em polipropileno, transparentes e
atóxicos, isento de sujidades e materiais estranhos, em
pacotes de 1kg. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá

UNID.

QUANT.

MARCA

VL. UNIT.

VL. TOTAL

UND

12.000

BOA VIDA / ILPZA

R$

4,29

R$ 51.480,00

UND

8.000

CAETE / USINA
CAETE

R$

3,49

R$ 27.920,00

UND

10.000

MOENDA /
COOPERSULCA

R$

3,29

R$ 32.900,00
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4

5

6

7

8

9

11

12

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. De acordo com a resolução 263/2005 da
ANVISA/MS
ARROZ PARBOILIZADO - Tipo 1, longo, constituídos de
graus inteiros, embalagem em polipropileno, transparentes e
atóxicos, isento de sujidades e materiais estranhos, em
pacotes de 1kg. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. De acordo com a resolução 263/2005 da
ANVISA/MS
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Biscoito doce de boa
qualidade, devendo conter os seguintes ingredientes: farinha
de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de
milho, açúcar invertido, glucose de milho, lecitina de soja, sal,
sem traços de leite. Embalagem em saco plástico resistente,
fracionada em sub pacotes de 400g, acondicionados em
caixa de papelão lacrada. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação do fabricante,
procedência, informações nutricionais, data de fabricação e
prazo de validade, número de lote e quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data da entrega. De acordo com a resolução
263/2005 da ANVISA/MS
BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER - Biscoito salgado de
boa qualidade, devendo conter os seguintes ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem em saco plástico resistente, fracionada em sub
pacotes de 400g, acondicionado em caixas de papelão
lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação do fabricante, procedência, informações
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade, número
de lote e quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. De
acordo com a resolução 263/2005 da ANVISA/MS
CAFÉ PURO EM PÓ - Torrado e moído, procedente de grãos
sãos, limpos e isentos de impurezas, embalagem à vácuo
aluminizada e atóxica de 500g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação do fabricante,
procedência, informações nutricionais, data de fabricação e
prazo de validade, número do lote e quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data da entrega. Conter o selo de pureza ABIC e
atender a resolução nº 277/2005.
CALDO P/ CULINARIA P/ LEGUMES, FEIJAO, GALINHA E
CARNE. Embalagem contendo 6 cubos com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou no ministério da saúde.
COLORAU - Calorífico em pó, tendo como ingredientes
básicos, fubá de milho, sal, urucum e óleo vegetal,
embalagem plástica 100g, deverá possuir identificação do
fabricante, do produto e prazo de validade, o produto deverá
possuir registro no órgão competente. Prazo de validade de
no mínimo 06 meses a 1 ano. Registro MS de acordo com a
RDC nº 276/2005.
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Classe carioquinha, em
sacos plásticos transparentes, pacotes de 1 kg, Isento de
sujidades, não violados, resistente. A embalagem deverá
conter os dados de identificação, procedência, número de
lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
FUBÁ DE MILHO (cuscuz) – Produzido a partir de grãos
sadios, degerminados, livre de impurezas e parasitos,
devendo conter os seguintes ingredientes: fubá de milho
enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem
transparente e atóxica contendo 500g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação do fabricante,
procedência, informações nutricionais, data de fabricação e
prazo de validade, número de lote e quantidade do produto.

UND

5.000

MOENDA /
COOPERSULCA

R$

3,32

R$ 16.600,00

UND

15.000

3 DE MAIO / 3 DE
MAIO INDUSTRIA

R$

2,75

R$ 41.250,00

UND

15.000

3 DE MAIO / 3 DE
MAIO INDUSTRIA

R$

2,65

R$ 39.750,00

UND

12.000

HIPER FORTE /
INDUSTRIA
REUNIDAS
CORINGA

R$

4,99

R$ 59.880,00

UND

2.000

APTI / APTI
ALIMENTOS

R$

1,39

R$ 2.780,00

UND

3.000

CORINGA /
INDUSTRIA
REUNIDAS
CORINGA

R$

0,49

R$ 1.470,00

UND

6.000

CAMPOS
VERDES / S
PESSOA

R$

5,99

R$ 35.940,00

KG

12.000

CORINGA /
INDUSTRIA
REUNIDAS
CORINGA

R$

2,26

R$ 27.120,00
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13

14

15

17

19

20

21

24

Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. De acordo com a resolução nº
344/2002 da ANVISA/MS
LEITE EM PÓ INTEGRAL - Produto industrializado em pó de
leite bovino, integral, UND 700, sem adição de açúcar,
constar no rótulo a composição química e nutricional,
embalagem aluminizada resistente de 200g. O prazo de
validade mínima de 10(dez) meses e atender as
especificações da Portaria 041/98 SVS/MS.
MARGARINA VEGETAL- sal, podendo conter vitaminas e
outras substâncias permitidas, ingredientes: óleo líquido
einterterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído,
sal, 15.000 U.I. de vitamina A por kg, estabilizantes: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471), lecitina de soja
(INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202),
bensoato de sódio (INS 211), e outros. Deverá conter por
100g do produto: quantidade inferior ou igual a 500mg de
sódio e 5,5g de gordura saturada. Embalagem de 250g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação do fabricante, procedência, informações
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade, número
de lote e quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega. De
acordo com a resolução nº 270/2005.
MASSA TIPO ESPAGUETE (macarrão) - Ingredientes
mínimo de farinha de trigo especial, constando no rótulo a
composição química e nutricional, embalagem plástica
resistente de 500g. Prazo de validade mínimo de 10meses,
livre de impurezas que o torne impróprio para o consumo.
Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. De acordo com a resolução nº
93/2000 ANVISA/MS.
AVEIA FLOCOS FINOS- aveia em flocos finos. Embalagem
em caixa de papel cartão de 500g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação do fabricante,
procedência, informações nutricionais, data de fabricação e
prazo de validade, número de lote e quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima 10 (dez) meses a partir
da data de entrega. De acordo com a Portaria nº 36/98.
PESCADO EM CONSERVA – Sardinha, preparados com
pescado fresco, limpo, vicerado. Apresentaçao: inteiro, sem
cabeça, em molho de tomate cosmestivel, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio. Isento de ferrugem e danificado das
latas e sujidades, lata vedada, contendo 860g.. Embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação do
fabricante, procedência, prazo de validade, número do lote,
quantidade do produto. O produto deve ter registro número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
PROTEÍNA TEXTURIZADA ESCURA DE SOJA Apresentada em grãos, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprio, isenta de sujidades, embalagem plástica de 500g,
acondicionadas em fardo com 20 unidades. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação do
fabricante, procedência, informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade, número de lote e quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. De acordo com a
resolução vigente.
SAL REFINADO - Sal iodado, constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e umidade,
acondicionado em embalagem plástico transparente de 1 kg,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo.
A embalagem deverá conteros dados de identificação e
procedência, número do lote data de fabricação, número de
registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130,
de 26 de maio de 2003
CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE - Maciça, moída e
congelada, com 0% de gordura, sem sebo ou aponeurose,

UND

10.000

LEITE BOM /
LATICINIO BELA
VISTA

R$

4,99

R$ 49.900,00

UND

5.000

DELICATA / BRF

R$

2,89

R$ 14.450,00

UND

7.000

BOM SABOR / M
DIAS BRANCO

R$

2,17

R$ 15.190,00

UND

3.000

APTI / APTI
ALIMENTOS

R$

3,99

R$ 11.970,00

UND

15.000

88 / GDC
ALIMENTOS

R$

3,89

R$ 58.350,00

UND

7.000

SUPRESOY /
DANKO

R$

3,56

R$ 24.920,00

UND

1.000

CAMPEAO / F.
SOUTO

R$

0,50

R$

KG

12.000

FORTBOI / ICANE

R$ 11,99

500,00

R$ 143.880,00
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25

27

processada mecanicamente, sem conservante e sódio,
empacotada a vácuo, individualmente, em sacos plásticos de
cristal específico e submetido a resfriamento imediato para
preservar sua melhor qualidade, embalagem de 500g. O
produto deverá apresentar-se congelado à temperatura de 12°C (doze graus negativos) a -18°C (dezoito graus
negativos). A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação do fabricante, procedência,
informações nutricionais, prazo de validade, número do lote
e quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta)
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
CARNE BOVINA FRALDINHA - sem osso, com baixo teor de
gordura, embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente contendo 1kg, submetido a
resfriamento imediato para preservar sua melhor qualidade.
O produto deverá apresentar-se congelado à temperatura de
-12°C (doze graus negativos) a -18°C (dezoito graus
negativos). A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação do fabricante, procedência,
informações nutricionais, prazo de validade, número do lote
e quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta)
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
FRANGO INTEIRO CONGELADO - Proveniente de aves
sadias, livre de parasitas e contaminantes, embalagem em
plástico flexível, atóxico, resistente, sem furos e acúmulo de
água, acondicionadas em caixa de papelão. O produto
deverá apresentar-se congelado à temperatura de -12°C
(doze graus negativos) a -18°C (dezoito graus negativos). A
embalagem deverá conter exatamente os dados de
identificação do fabricante, procedência, prazo de validade,
número do lote, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF ou SIE.

KG

5.000

FRIBOI / JBS

KG

12.000

JAGUAR /
FRANGOS

R$ 31,90

R$ 159.500,00

R$

R$ 112.680,00

9,39

2.2

O valor total desta Ata é de R$ 928.430,00 (NOVECENTOS E VINTE EOITO MIL E QUATROCENTOS
E TRINTA REAIS).

2.3

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo
a esta Ata.

3

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.3

O órgão gerenciador do registro de preços em questão, será a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS
RIACHOS/AL.
3.3.1

3.4

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle da Ata de
registro de preços e os órgãos participantes dos futuros contratos decorrentes da
contratação com os itens registrados.

São participantes os seguintes órgãos:
3.4.1

Secretaria Municipal de Educação;

4

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.3

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892,
de 2013.
4.3.1

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões
feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização
de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que
demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração
pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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4.4

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

4.5

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes (§3º, art. 1, Decreto Federal nº 9.488 de 30/09/2018).

4.6

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem (§4º, art. 1,
Decreto Federal nº 9.488 de 30/09/2018).
4.6.1

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.7

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

4.8

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
4.8.1

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.

5

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRELOS:

5.3

A presente Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, com fundamento no DF Nº 7.892, DE 23/01/2013, não podendo ser prorrogada.

6

DA REVISÃO E CANCELAMENTO:

6.3

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.4

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 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 Federal nº 8.666, de 1993.

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:
6.5.1
6.5.2

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;
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quanto
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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6.5.3

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

6.6

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 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:
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4

Descumprir as condições da ata de registro de preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.

6.8

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 e 6.7.4, será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
6.9.1
6.9.2

Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor.
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DAS PENALIDADES

7.3

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.
7.3.1

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.4

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto
nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes,
caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo
único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.5

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.
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DA PUBLICAÇÃO:

8.3

Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa
oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura.
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DAS CONDIÇÕES GERAIS:

2.3

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

2.4

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto
nº 7.892/13.
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2.5

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892,
de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida
e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se
houver).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS/AL, 16 DE MARÇO DE 2022
I – Órgão Gerenciador:

II – Fornecedor Beneficiário:
LUCIANA
FERNANDES SILVA
DE SOUZA:
95860959400

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
RAMON CAMILO SILVA
Prefeito
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C.F. JR LTDA
LUCIANA FERNANDES SILVA DE SOUZA
Sócia-Proprietária

Em caso de assinatura através de procurador, este deverá estar munido de instrumento público de procuração, nos termos do
art. 219 e seguintes do Código Civil Brasileiro.
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