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Atas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
Pelo presente instrumento, o município de Jussari, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE
REGISTRO DE PREÇOS, localizada na Rua Agenor de Souza Barreto, nº 01, Centro–Jussari
– Bahia, CEP 45.622-000, Sala de Reuniões do Departamento de Licitação, Jussari - Bahia,
neste ato representada pelo Pregoeira Oficial, Camila silva Maciel, nos termos do artigo 15,
II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 025/2017
de 19 de Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 005/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, publicada no DOM nº 2742,
25/08/2022, transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação,
a(s) empresa(s) abaixo citadas, doravante denominada(s) Fornecedor(es), firmam a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO 50G.) EM
ATEMDIMENTO À TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUSSARI-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora
do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, conforme tabela(s)
abaixo:
NOME DA EMPRESA: DADJA BATISTA MOREIRA 03669706585. Pessoa Jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 27.568.668/0001-96, localizada no endereço Av.
Marineda, 46, loja, Centro, Jussari-Ba – CEP: 45622-000. Telefone (73) 98106-2712,
neste ato representada pelo Srª. Dadja Moreira Batista, inscrito no CPF nº 036.697.06585, portador do RG nº 14.090.920-62, residente e domiciliado na rua Presidente Vargas,
nº170, Caixa d’água, Jussari-Ba, CEP 45622-000.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QUANT

VALOR
UNITARIO

01

PÃO 50g.

UND

39.000

0,60

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por
meio da Pregoeira Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 056/2017 e demais
legislações vigentes, autorização para fornecimento dos produtos/materiais para
serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
presente Ata.
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3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual
deverá ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 01 (um) dia útil
a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
produtos/materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no
edital para iniciar a realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada em três vezes por semana, obedecendo
à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, dos órgãos participantes do SRP,
através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as
entregas de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do
Pregão Presencial 005/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta
vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6. O Município de Jussari não está obrigado a contratar o objeto desta licitação,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em
igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores
apurados no mês, até o 15º dia do mês subsequente do fornecimento, mediante a
apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo departamento
responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações
de Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do
Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não
será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais
e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos
entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a
Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhista válidas.
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CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir
da assinatura da ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor
será liberado do compromisso assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação,
diante dos resultados de classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a
obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
6.1.1.Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato
decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas
no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
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decorrente deste instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas
pela Administração.
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em)
estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer
alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93
com as respectivas alterações posteriores.
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados
deverá ser dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação
das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa
detentora será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s),
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas)
vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente
à Comissão Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço,
telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de
correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:
I - Constituem obrigações da Contratada:
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de
Fornecimento emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo
estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente as especificações
contidas em sua proposta comercial, inclusive quanto à marca;
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer
anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos
materiais.
§ 1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois)
dias do prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer
impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os
motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso,
de reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções
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previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive em rescisão unilateral do
contrato.
§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que
foi apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de
qualidade igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja
anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de documento formal, no
qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.
§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente
cotada pela CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada
para tal fim que emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição
mencionada no parágrafo anterior.
DA CONTRATANTE:
I - Constituem obrigações da Contratante:
a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste
contrato;
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no
prazo estabelecido por Lei.
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor
designado.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,
§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro
com base no Art. 65, II, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na
execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu
critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
adjudicatária/contratada as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto,
até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue,
quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento
da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela
Administração. A partir do 11º dia de atraso, será considerado descumprimento total da
obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que
venha a ser reconhecido pela Administração.
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
município de Jussari, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave,
consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo,
cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com
as sanções previstas nas alíneas “b”, e “c”
§ 4º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou,
ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
§ 5º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em
que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 6º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a
ampla defesa.
§ 7º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30
(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados.
§ 8º Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente
ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
8.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as
condições e respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
8.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao
Pregoeira Oficial do município.
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro
de Preço, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Jussari -Bahia, 08 de setembro de 2022.

CAMILA SILVA MACIEL – Pregoeira Oficial
(Órgão Gerenciador)

DADJA BATISTA MOREIRA 03669706585
Dadja Batista Moreira
CONTRATADA
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 052 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022

EMENTA: Doa em favor do Estado da Bahia,
área de terra pertecente ao patrimonio público
municpal, que indica, para a construção e
funcionamento do Distrito Integrado de
Segurança Pública - DISEP, neste município,
vinculado à Secretária Estadual de Segurança
Pública e, dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
prevista na Lei Orgânica do Município de Jussari, ainda;
CONSIDERANDO a expressa autorização legislativa, exarada através da Lei Municipal nº
457/2022, que concede ao Poder Executivo Municipal o direito de alienar, de forma onerosa ou
gratuita, áreas de terra pertencentes ao patrimônio público deste ente, desde que, não utilizadas;
CONSIDERANDO, que o Estado da Bahia demosntrou interesse firmado em convênio de
construir em nosso Município um Distrito Integrado de Segurança Pública - DISEP, vinculado à
Secretária Estadual de Segurança Pública, que conferirá aos agentes de segurança do Estado e aos
cidadãos uma maior oferta de segurança e qualidade na prestação do serviço público, ampliando o
sentimento de paz social e proteção em nossos municipes, sendo a unica contraprtida do Município
a doação da área onde será constru[ído o equipamento;
DECRETA:
Art. 1º - O MUNICÍPIO DE JUSSARI, doa em favor do ESTADO DA BAHIA pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 13.937.032/0001 - 60, com sede na cidade de
Salvador, na Avenida 3, Prédio da Governadoria, Centro Administrativo da Bahia, nº 390, uma área
de terra, localizada no loteamento denominado Nova Jussari, área instituicional 02, medindo 40,00
metros de frente para Rua do Laticinio, 40,00 metros do lado direito para Área Instituicional 01,
40,00 metros do lado esquerdo para o Lote 07 da Quadra A e 40,00 metros de fundo para os Lote
01, 02, 03, 04, 05 e 06 da Quadra A, perfazendo uma área de 1.600,00m², localizada no Bairro
Paparaiba, de propriedade do ente municipal, com que será desmembrada da matricula de nº 1.609,
livro 02, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Buerarema-Ba,
§ 1º - Integra o presente Decreto o Memorial, Descritivo e Planta Topográfica, que mui
bem delimitam a área objeto da doação.
§ 2º - Dá-se a presente doação, para fins de registros Cartóriais e de patriminio o valor de
terra correspondente a R$ 160.000,00, confirme laudo de avaliação.

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000
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Art. 2º - A área, objeto da presente doação, será utilizada para a instalação e
funcionamento de um Distrito Integrado de Segurança Pública - DISEP, neste município, vinculado
à Secretária Estadual de Segurança Pública, visando assegurar o desenvolvimento com segurança e
paz social a toda a comunidade Jussari-Ba.
Art. 3º - O imóvel, objeto desta doação se reverterá de pleno direito ao Município, com a
sua imediata desocupação, incorporando-se as benfeitorias ao patrimônio público, sem direito a
qualquer tipo de indenização, nos seguintes casos:
I – por venda ou doação no todo ou em parte, pela Donatária, da área objeto dessa doação;
II – ocorrer desvio da finalidade no uso;
III – renúncia expressa ou tácita de construção ou utilização da área no prazo máximo de
03 (três) anos da doação.
Art. 4º - Correrão por conta única e exclusiva da donatária, as despesas com a transferência
da propriedade, inclusive da escritura de doação.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o decreto Nº 50 de 29
de agosto de 2022.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI-BA, Estado Federado da Bahia
em 23 de setembro de 2022.

ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE
Prefeito Municipal

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000
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