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CONTRATO Nº 001/PE/019/2021. PROC.ADM. N° 060/2021. PARTES: O MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO-MA,
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO E A EMPRESA J PORDEUS DA SILVA SANTOS (CNPJ
nº: 29.093.629/0001-05). OBJETO: Execução dos serviços de manutenção, limpeza física, higienização e desinfecção de
poços, e prestação de serviços de rebobinamento de motores e reparos de bombas, de interesse da Secretaria Municipal
de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte. BASE LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2021 e regese pelas disposições expressas nos Decretos Federais nº 5.450/2005, 5.504/2005, 10.024/19, nº 7.892/13 e nº 8.538/15,
Instruções Normativas nº 05/2014, nº 03/2018-SLTI/MPOG e suas alterações, e extensivamente às disposições da Lei
Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores. VALOR: R$ 184.950,00 (Cento e oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 17.511.0592.2073 - MANUTENÇÃO DE POÇOS E AÇUDES. - 3.3.90.39 267 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA - 0.1.00.1.0000.0000 Recursos Ordinários. SIGNATÁRIOS: Sr. Pedro Henrique Trabulsi
Martins, Secretário Municipal de Finanças, pelo Contratante e o Sr. José Pordeus da Silva Santos, CPF n°:
453.080.204-34, pela contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal.
São Roberto - MA, em 29 de julho de 2021.
PEDRO HENRIQUE TRABULSI MARTINS
Secretário Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/PE/020/2021
Em 29 de julho de 2021, a Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, inscrita no CNPJ nº 01.612.348/0001-00, localizada
na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão. CEP - 65.758-000, por meio da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, neste ato representado pelo(a) Pregoeiro(a) do município, Sr(a) Rafael Pires Borges, portador da cédula de
identidade nº 023454432002-6 e do CPF nº 053.527.163-84, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s),
vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 019/2021, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, para a
Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços continuados de manutenção preventiva,
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corretiva e assistência técnica para veículos (leves e pesados) e máquinas da frota oficial deste poder executivo,
compreendendo o fornecimento de mão de obra, peças, insumos e acessórios originais ou genuínos, de interesse desta
administração pública.
Nome empresarial: LINDA INES DA S. DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ:17.443.742/0001-94
Endereço: Rua Genésio Carvalho, nº 05, Centro, Esperantinópolis - MA, CEP: 65.750-000.
(DDD) Telefone : (99) 3645-1101/ (99) 8806-7181
E-mail: linda-ines1@live.com
Nome do representante legal: LINDA INES DA SILVA DOS SANTOS
Cédula de identidade/órgão emissor: 045966062012-0 / DGPSP-MA
CPF: 611.982.963-64
Sócia-Administradora

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

1

Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
VOLKSWAGEN - LINHA PESADA,
ou com o maior desconto sobre
cotação com média de preços de
pelo menos 3 empresas do ramo,
realizada por esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
VOLARE - LINHA PESADA, ou com
o maior desconto sobre cotação com
média de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por
esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
CATERPILLAR - LINHA MÁQUINAS
PESADAS, ou com o maior
desconto sobre cotação com média
de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

2

3

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)
R$ 65.000,00

DESCONTO
(%)
OFERTADO
48%

PREÇO
TOTAL
C/
DESCONTO
(R$)
R$ 33.800,00

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$
110.000,00

48%

R$ 57.200,00

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$ 65.000,00 48%

R$ 33.800,00
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5

6

7

8

esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
MERCEDEZ-BENZ
LINHA
LEVE/PESADA, ou com o maior
desconto sobre cotação com média
de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por
esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
NEW
HOLLAND
LINHA
MÁQUINAS PESADAS, ou com o
maior desconto sobre cotação com
média de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por
esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
JCB
LINHA
MÁQUINAS
PESADAS, ou com o maior
desconto sobre cotação com média
de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por
esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
IVECO - LINHA PESADA, ou com o
maior desconto sobre cotação com
média de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por
esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$ 75.000,00 48%

R$ 39.000,00

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$ 45.000,00 48%

R$ 23.400,00

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$ 45.000,00 48%

R$ 23.400,00

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$ 45.000,00 48%

R$ 23.400,00

VALOR 1
ESTIMA
DO

R$ 35.000,00 48%

R$ 18.200,00
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9

10

ITEM
11

12

13

com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
FIAT - LINHA LEVE, ou com o maior
desconto sobre cotação com média
de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por
esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
JONH DEERE - MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, ou com o maior
desconto sobre cotação com média
de preços de pelo menos 3
empresas do ramo, realizada por
esta administração.
Fornecimento
de
peças
de
reposição novas, originais ou
genuínas, acessórios e insumos,
com o maior desconto sobre a
tabela oficial de preços utilizada por
concessionárias autorizadas de
peças e de acessórios do fabricante
TOYOTA - LINHA LEVE/PESADA,
ou com o maior desconto sobre
cotação com média de preços de
pelo menos 3 empresas do ramo,
realizada por esta administração.
ESPECIFICAÇÃO

PARA12
MESES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NA FROTA DE
VEÍCULOS
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO,
COMPREENDENDO
SERVIÇOS
DE MECÂNICA E ELÉTRICA
AUTOMOTIVA.(MÃO DE OBRA)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NA FROTA DE
VEÍCULOS
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO,
COMPREENDENDO
SERVIÇOS
DE LANTERNAGEM E PINTURA
AUTOMOTIVA.(MÃO DE OBRA)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NA FROTA DE

HORA
1500
/HOMEM

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$ 35.000,00 48%

R$ 18.200,00

VALOR 1
ESTIMA
DO
PARA12
MESES

R$ 45.000,00 48%

R$ 23.400,00

UNID.

PREÇO UNITÁRIO (R$)
R$ 72,00

PREÇO
TOTAL (R$)
R$ 108.000,00

HORA/
600
HOMEM

R$ 80,00

R$ 48.000,00

UNIDAD 200
E

R$ 31,00

R$ 6.200,00

QUANT.
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VEÍCULOS
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO,
COMPREENDENDO
SERVIÇOS
DE ALINHAMENTO/BALANCEAME
NTO/CAMBAGEM
14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KM
GUINCHO 24 HORAS
VALOR TOTAL

4000

R$ 1,80

R$ 7.200,00

R$ 463.200,00

Observações: Nada a registrar
1. Da vinculação:
1.1. Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços, o edital do Pregão Eletrônico Nº 020/2021 e a proposta de preços
contendo os preços dos itens acima registrados.
2. Da expectativa do fornecimento:
2.1. O(s) serviço(s) poderá ser entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal de São Roberto, mediante
solicitações eventuais por meio de AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou ORDEM DE SERVIÇO, conforme o caso.
2.2. O fornecedor registrado fica obrigado à atender os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de
Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
2.3. A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de São Roberto a efetivar as contratações na quantidade
estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.4. É vedado à administração adquirir de outro fornecedor, serviço(s) por valor igual ou superior ao obtido da detentora do
Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.
3. Da vigência da ata de registro de preços:

4. Da gerência da presente Ata de Registro de Preços e controle dos preços registrados:
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de São Roberto, por meio da Comissão Permanente
de Licitações e Contratos, no seu aspecto operacional, e à Procuradoria Jurídica, nas questões legais.
4.1.1. É facultado à prefeita Municipal de São Roberto, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ ou
Chefe(s) de Setor(es) para celebrar contrato e/ou emitir a(s) ordem(ns) de Serviço.
4.2. A Prefeitura Municipal de São Roberto adotará a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os materiais registrados, nas
mesmas condições de fornecimento.
4.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou caso se torne inexequível para as compromissárias.
4.4. O(s) preço(s) registrado(s), a indicação do(s) fornecedor(es) e as alterações quanto aos valores, atualizados em
decorrência de pesquisa de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a
presente Ata de Registro de Preços.
4.5. Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado
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3.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
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no mercado, mas se constituirão em indicador para exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no
parágrafo 4° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
5. Da readequação de preços:
5.1. Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a
possibilidade de readequação com elevação ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado e
comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.
5.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de São Roberto promoverá o aditamento
do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n ° 8.666/93 e alterações posteriores, ou
formalmente desonerará a empresa em relação ao item registrado.
5.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela
Prefeitura Municipal de São Roberto à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos,
serão sempre mantidos.
5.4. A empresa detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de São Roberto sempre que houver
redução nos preços de mercado, ainda temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar de mercado a ser
realizada pela Administração conforme item 4 deste instrumento.
5.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à
Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
5.6. No caso de revisão para maior, a empresa licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se
a efetuar os fornecimentos das Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.
6. Das alterações na ata de registro de preços:
6.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n °
8.666/93 e alterações posteriores, quando:

6.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, devendo a Prefeitura:
6.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação par redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
6.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
6.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de São Roberto poderá:
6.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
6.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
6.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São Roberto irá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.
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6.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo
dos materiais registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São Roberto, promover as necessárias junto aos
fornecedores.
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7. Do cancelamento do registro de preços:
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos,
de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:
7.1.1. Pela Prefeitura Municipal de São Roberto:
7.1.1.1. Quando a empresa fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;
7.1.1.2. Quando a empresa fornecedora não assinar a Ordem de Serviço no prazo estabelecido;
7.1.1.3. Quando a empresa fornecedora der causa a rescisão administrativa da Ordem de Serviço decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
7.1.1.4. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ordem de Serviço decorrente deste Registro;
7.1.1.5. Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento do(s) serviço(s);
7.1.1.6. Estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.1.1.7. No caso de dissolução da sociedade;
7.1.1.8. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.9. Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificadas pela Prefeitura Municipal de São
Roberto.
7.1.2. Pela empresa:

7.1.2.2. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.1.2.3. Quando estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a empresa fornecedora será informada por correspondência com aviso
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ata.
7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa fornecedora a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o
contrato a partir da última publicação.
7.4. A solicitação da empresa fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura
Municipal de São Roberto, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata.
7.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da empresa fornecedora, relativa ao
fornecimento do objeto.
7.6. Caso a Prefeitura Municipal de São Roberto não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa fornecedora cumpra
integralmente a condição contratual infringida.
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7.1.2.1. Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de
Registro de Preços, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de São
Roberto;
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7.7. A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de São Roberto, no caso de rescisão
administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.8. Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela Prefeitura Municipal de São Roberto,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8. Das incidências fiscais, encargos, seguros, etc:
8.1. Correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora:
8.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta ata.
8.1.2. As contribuições devidas à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento do(s) serviço(s).
9. Da formalização dos contratos:
9.1. A contratação com a(s) empresa(s) detentora de preços de serviço(s) ora registrado(s), após a indicação pela
Prefeitura Municipal de São Roberto, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
9.1.1. Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTACONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, conforme preceitua o artigo 62 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores.
9.1.1.1. É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
9.1.1.2. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro de preços, todas as
cláusulas constantes na minuta do contrato (anexo III), bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços
da empresa vencedora.

10. Dos usuários participantes extraordinários (Adesão à ata de registro de preços):
10.1. Levando em consideração a peculiaridade do objeto, cujas necessidades são inerentes ao município de São Roberto
- MA, não será admitida adesão a Ata de Registro de Preços oriunda deste Pregão.
11. Das disposições finais:
11.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
11.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à
presente Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Integram esta ata, o edital da licitação que originou a mesma, as propostas de preços e documentação de
habilitação da empresa(s) vencedora(s);
11.1.3.É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Roberto;
11.1.4. Em razão de eventuais alterações estruturais da Prefeitura Municipal de São Roberto, poderá haver modificações
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9.2. O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hábeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Preços poderá(ão) ser
celebrado(s) a qualquer tempo durante a vigência da mesma.
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nos locais de prestação do(s) serviço(s), caso em que a Prefeitura Municipal de São Roberto notificará o detentor do preço
registrado para promover as mudanças necessárias;
11.1.5. O detentor do preço registrado informará à Prefeitura Municipal de São Roberto, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;
11.1.6. Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a Prefeitura
Municipal de São Roberto reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da
alteração social;
11.1.7. A empresa fornecedora não poderá utilizar o nome da Prefeitura Municipal de São Roberto, ou sua qualidade de
empresa fornecedora em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas,
anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente,
independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da empresa fornecedora;
11.1.8. A empresa fornecedora está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação
aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo
venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão do(s) serviço(s) a serem confiados, ficando,
portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
12. Da divulgação e publicação da Ata de Registro de Preços:
12.1. O(s) preço(s) do(s) serviço(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de São Roberto (www.saoroberto.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 3356/2019.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
13. Dos casos omissos:

14. Do Foro:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Esperantinópolis-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação
deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
São Roberto - MA, 29 de Julho de 2021.
Rafael Pires Borges
CPF nº: 053.527.163-84
Pregoeiro
LINDA INES DA S. DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ nº: 17.443.742/0001-94
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13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais
de direito.

São Roberto - MA :: Diário Oficial - Edição 147 :: Sexta, 30 de Julho de 2021 :: Página 10 de 39
Sr(a) LINDA INES DA SILVA DOS SANTOS.
CPF nº: 611.982.963-64
Sócia-Administradora
Testemunhas:

Nome: __________________________________ CPF: ______________________

Nome: __________________________________ CPF: ______________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/PE/015/2021

Nome empresarial: SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:41.488.339/0001-66
Endereço: Rua 03, nº 16, Jardim Bela vista, São Luis - MA, CEP:
65.072-741.
(DDD) Telefone : (98) 3243-2994/ (98) 9143-4242
E-mail: SVGUSMAO2017@GMAIL.COM
Nome do representante legal: SILVANIA VIRGEM GUSMAO PEREIRA
CARGO: Sócia-Administradora
CPF: 253.356.423-00
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

34

Feijão carioca tipo 1, fardo
grão inteiro, aspecto
brilhoso, liso, sem a
presença
de
grãos
mofados, brotados ou
carunchados.
Embalagem de plástico
transparente
íntegra.
Prazo de validade de no
mínimo 06 meses da
data da entrega - Fardos
contendo 30 pacotes de
01 kg
Flocão de arroz flocada - fardo

35

UNID.

QUANT.

40

200

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO (R$) TOTAL
(R$)
R$ 220,74
R$
8.829,60

R$ 37,70

R$
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Em 26 de julho de 2021, a Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, inscrita no CNPJ nº 01.612.348/0001-00, localizada
na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão. CEP - 65.758-000, por meio da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, neste ato representado pelo(a) Pregoeiro(a) do município, Sr(a) Rafael Pires Borges, portador da cédula de
identidade nº 023454432002-6 e do CPF nº 053.527.163-84, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s),
vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 015/2021, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, para a
Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, de
interesse desta administração pública.
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50

51

52

53

7.540,00
unidade

1000

R$ 7,15

R$
7.150,00

unidade

1000

R$ 7,15

R$
7.150,00

unidade

1000

R$ 7,15

R$
7.150,00

unidade

1000

R$ 7,15

R$
7.150,00

unidade

1000

R$ 7,15

R$
7.150,00
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49

Fardo
contendo
20
unidades de 500 gramas
Polpa de fruta, abacaxi,
de primeira qualidade,
embalagem individual de
1000 g, em saco plástico
transparente e resistente,
com especificações dos
ingredientes, data de
fabricação e prazo de
validade. Registro no
ministério da agricultura
e/ ou ministério da
saúde.
Polpa de fruta, acerola,
de primeira qualidade,
embalagem individual de
1000 g, em saco plástico
transparente e resistente,
com especificações dos
ingredientes, data de
fabricação e prazo de
validade. Registro no
ministério da agricultura
e/ ou ministério da saúde
Polpa de fruta, cajá, de
primeira
qualidade,
embalagem individual de
1000 g, em saco plástico
transparente e resistente,
com especificações dos
ingredientes, data de
fabricação e prazo de
validade. Registro no
ministério da agricultura
e/ ou ministério da saúde
Polpa de fruta, caju, de
primeira
qualidade,
embalagem individual de
1000 g, em saco plástico
transparente e resistente,
com especificações dos
ingredientes, data de
fabricação e prazo de
validade. Registro no
ministério da agricultura
e/ ou ministério da saúde
Polpa de fruta, goiaba,
de primeira qualidade,
embalagem individual de
1000 g, em saco plástico
transparente e resistente,
com especificações dos
ingredientes, data de
fabricação e prazo de
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1000

R$ 7,15

R$
7.150,00

R$ 59.269,60

Observações: Nada a registrar
1. Da vinculação:
1.1. Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços, o edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2021 e a proposta de preços
contendo os preços dos itens acima registrados.
2. Da expectativa do fornecimento:
2.1. O(s) produto(s) poderá ser entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal de São Roberto, mediante
solicitações eventuais por meio de AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou ORDEM DE FORNECIMENTO, conforme o caso.
2.2. O fornecedor registrado fica obrigado à atender os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de
Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
2.3. A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de São Roberto a efetivar as contratações na quantidade
estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.4. É vedado à administração adquirir de outro fornecedor, produto(s) por valor igual ou superior ao obtido da detentora
do Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.
3. Da vigência da ata de registro de preços:
3.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
4. Da gerência da presente Ata de Registro de Preços e controle dos preços registrados:
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de São Roberto, por meio da Comissão Permanente
de Licitações e Contratos, no seu aspecto operacional, e à Procuradoria Jurídica, nas questões legais.
4.1.1. É facultado à prefeita Municipal de São Roberto, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ ou
Chefe(s) de Setor(es) para celebrar contrato e/ou emitir a(s) ordem(ns) de fornecimento.
4.2. A Prefeitura Municipal de São Roberto adotará a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os materiais registrados, nas
mesmas condições de fornecimento.
4.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou caso se torne inexequível para as compromissárias.
4.4. O(s) preço(s) registrado(s), a indicação do(s) fornecedor(es) e as alterações quanto aos valores, atualizados em
decorrência de pesquisa de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a
presente Ata de Registro de Preços.
4.5. Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado
no mercado, mas se constituirão em indicador para exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no
parágrafo 4° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
5. Da readequação de preços:
5.1. Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a
possibilidade de readequação com elevação ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado e
comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.
5.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de São Roberto promoverá o aditamento
do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n ° 8.666/93 e alterações posteriores, ou
formalmente desonerará a empresa em relação ao item registrado.
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validade. Registro no
ministério da agricultura
e/ ou ministério da saúde
54
Polpa de fruta, maracujá, unidade
de primeira qualidade,
embalagem individual de
1000 g, em saco plástico
transparente e resistente,
com especificações dos
ingredientes, data de
fabricação e prazo de
validade. Registro no
ministério da agricultura
e/ ou ministério da saúde
VALOR TOTAL

5.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela
Prefeitura Municipal de São Roberto à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos,
serão sempre mantidos.
5.4. A empresa detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de São Roberto sempre que houver
redução nos preços de mercado, ainda temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar de mercado a ser
realizada pela Administração conforme item 4 deste instrumento.
5.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à
Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
5.6. No caso de revisão para maior, a empresa licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se
a efetuar os fornecimentos das Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.
6. Das alterações na ata de registro de preços:
6.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n °
8.666/93 e alterações posteriores, quando:
6.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo
dos materiais registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São Roberto, promover as necessárias junto aos
fornecedores.
6.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, devendo a Prefeitura:
6.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação par redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
6.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
6.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de São Roberto poderá:
6.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
6.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
6.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São Roberto irá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.
7. Do cancelamento do registro de preços:
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos,
de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:
7.1.1. Pela Prefeitura Municipal de São Roberto:
7.1.1.1. Quando a empresa fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;
7.1.1.2. Quando a empresa fornecedora não assinar a Ordem de fornecimento no prazo estabelecido;
7.1.1.3. Quando a empresa fornecedora der causa a rescisão administrativa da Ordem de fornecimento decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
7.1.1.4. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ordem de fornecimento decorrente deste Registro;
7.1.1.5. Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento do(s) produto(s);
7.1.1.6. Estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.1.1.7. No caso de dissolução da sociedade;
7.1.1.8. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.9. Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificadas pela Prefeitura Municipal de São
Roberto.
7.1.2. Pela empresa:
7.1.2.1. Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de
Registro de Preços, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de São
Roberto;
7.1.2.2. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.1.2.3. Quando estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a empresa fornecedora será informada por correspondência com aviso
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ata.
7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa fornecedora a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o
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contrato a partir da última publicação.
7.4. A solicitação da empresa fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura
Municipal de São Roberto, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata.
7.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da empresa fornecedora, relativa ao
fornecimento do objeto.
7.6. Caso a Prefeitura Municipal de São Roberto não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa fornecedora cumpra
integralmente a condição contratual infringida.
7.7. A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de São Roberto, no caso de rescisão
administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.8. Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela Prefeitura Municipal de São Roberto,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8. Das incidências fiscais, encargos, seguros, etc:
8.1. Correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora:
8.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta ata.
8.1.2. As contribuições devidas à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento do(s) produto(s).
9. Da formalização dos contratos:
9.1. A contratação com a(s) empresa(s) detentora de preços de produto(s) ora registrado(s), após a indicação pela
Prefeitura Municipal de São Roberto, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
9.1.1. Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTACONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, conforme preceitua o artigo 62 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores.
9.1.1.1. É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
9.1.1.2. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro de preços, todas as
cláusulas constantes na minuta do contrato (anexo III), bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços
da empresa vencedora.
9.2. O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hábeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Preços poderá(ão) ser
celebrado(s) a qualquer tempo durante a vigência da mesma.
10. Dos usuários participantes extraordinários (Adesão à ata de registro de preços):
10.1. Poderá utilizar-se desta ata de registro de preços quaisquer Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades
da Administração Pública Direta e Indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
Gabinete do Prefeito, devendo:
10.1.1. Comprovar nos autos da vantagem da adesão, observando-se inclusive, a compatibilidade entre a demanda do
exercício financeiro e a quantidade registrada na ata de registro de preços;
10.1.2. Encaminhar solicitação de adesão à Prefeitura Municipal de São Roberto (órgão gerenciador), que deverá autorizála.
10.2. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não da adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
10.3. As Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu interesse junto ao Gabinete do Prefeito, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do(s) produto(s), independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as
obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de São Roberto.
10.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por participante extraordinário, a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
gerenciador e participantes/não participantes.
10.6. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes, independente do número de não participantes
que aderirem.
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11. Das disposições finais:
11.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
11.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à
presente Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Integram esta ata, o edital da licitação que originou a mesma, as propostas de preços e documentação de
habilitação da empresa(s) vencedora(s);
11.1.3.É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Roberto;
11.1.4.Em razão de eventuais alterações estruturais da Prefeitura Municipal de São Roberto, poderá haver modificações
nos locais de entrega do(s) produto(s), caso em que a Prefeitura Municipal de São Roberto notificará o detentor do preço
registrado para promover as mudanças necessárias;
11.1.5.O detentor do preço registrado informará à Prefeitura Municipal de São Roberto, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;
11.1.6.Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a Prefeitura Municipal
de São Roberto reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração
social;
11.1.7.A empresa fornecedora não poderá utilizar o nome da Prefeitura Municipal de São Roberto, ou sua qualidade de
empresa fornecedora em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas,
anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente,
independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da empresa fornecedora;
11.1.8.A empresa fornecedora está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação
aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo
venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão do(s) produto(s) a serem confiados, ficando,
portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
12. Da divulgação e publicação da Ata de Registro de Preços:
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de São Roberto (www.saoroberto.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 3356/2019.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
13. Dos casos omissos:
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais
de direito.
14. Do Foro:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Esperantinópolis-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação
deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
São Roberto - MA, 26 de julho de 2021.
Rafael Pires Borges
CPF nº: 053.527.163-84
Pregoeiro
SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº: 41.488.339/0001-66
Sr(a) SILVANIA VIRGEM GUSMAO PEREIRA
CPF nº: 253.356.423-00
Sócia-Administradora
Testemunhas:
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Nome: __________________________________ CPF: ______________________
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/PE/015/2021
Em 26 de julho de 2021, a Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, inscrita no CNPJ nº 01.612.348/0001-00, localizada
na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão. CEP - 65.758-000, por meio da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, neste ato representado pelo(a) Pregoeiro(a) do município, Sr(a) Rafael Pires Borges, portador da cédula de
identidade nº 023454432002-6 e do CPF nº 053.527.163-84, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s),
vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 015/2021, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, para a
Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, de
interesse desta administração pública.
Nome empresarial: A P DO C SANTOS
CNPJ: 08.226.951/0001-95
Endereço: Rua do Comércio, nº 624, Centro, São Roberto - MA, CEP:
65.758-000.
(DDD) Telefone : (99) 3625-1098/ (99) 3625-0010
Nome do representante legal: Antonia Portela do Carmo Santos
CARGO: Sócia-Administradora
CPF: 467.860.233-04
ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO (R$)

33

Fava em grãos - Fardo
contendo 30 pacotes de 01
kg
Fruta in natura, tipo
abacate, espécie comum
casca dura e escura.
Fruta in natura, tipo uva,
espécie comum.
Ovo branco grande tipo
extra, classe A, íntegro,
sem
manchas
ou
sujidades.
Apresentar
casca seca e limpa, pouco
porosa,
resistente
e
formato
característico.
Embalados em cartelas
divisórios de papelão forte
de 30 unidades.
Carne bovina in natura´,
tipo lagarto, apresentação
cortada e resfriada.
Carne bovina, maciça in
natura, tipo contra-filé,
apresentação cortada.
Carne de sol magra de 1ª
qualidade cor própria sem
manchas esverdeadas ou
pardacentas,
não
amolecida nem pegajosa,

fardo

40

R$ 334,98

kg

1000

R$ 3,73

R$
3.730,00

kg

1000

R$ 5,28

cartela

200

R$ 9,99

R$
5.280,00
R$
1.998,00

kg

200

R$ 20,65

R$
4.130,00

kg

200

R$ 30,60

R$
6.120,00

kg

200

R$ 31,80

R$
6.360,00

75

81
88

95

96

97

PREÇO
TOTAL
(R$)
R$
13.399,20
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kg

100

R$ 12,98

R$
1.298,00

kg

200

R$ 12,30

R$
2.460,00

kg

100

R$ 5,99

R$ 599,00

Galão

100

R$ 23,70

R$
2.370,00

R$ 47.744,20

Observações: Nada a registrar
1. Da vinculação:
1.1. Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços, o edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2021 e a proposta de preços
contendo os preços dos itens acima registrados.
2. Da expectativa do fornecimento:
2.1. O(s) produto(s) poderá ser entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal de São Roberto, mediante
solicitações eventuais por meio de AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou ORDEM DE FORNECIMENTO, conforme o caso.
2.2. O fornecedor registrado fica obrigado à atender os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de
Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
2.3. A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de São Roberto a efetivar as contratações na quantidade
estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.4. É vedado à administração adquirir de outro fornecedor, produto(s) por valor igual ou superior ao obtido da detentora
do Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.
3. Da vigência da ata de registro de preços:
3.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
4. Da gerência da presente Ata de Registro de Preços e controle dos preços registrados:
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de São Roberto, por meio da Comissão Permanente
de Licitações e Contratos, no seu aspecto operacional, e à Procuradoria Jurídica, nas questões legais.
4.1.1. É facultado à prefeita Municipal de São Roberto, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ ou
Chefe(s) de Setor(es) para celebrar contrato e/ou emitir a(s) ordem(ns) de fornecimento.
4.2. A Prefeitura Municipal de São Roberto adotará a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os materiais registrados, nas
mesmas condições de fornecimento.
4.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou caso se torne inexequível para as compromissárias.
4.4. O(s) preço(s) registrado(s), a indicação do(s) fornecedor(es) e as alterações quanto aos valores, atualizados em
decorrência de pesquisa de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a
presente Ata de Registro de Preços.
4.5. Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado
no mercado, mas se constituirão em indicador para exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no
parágrafo 4° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
5. Da readequação de preços:
5.1. Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a
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odor e sabor próprio
Linguiça,
tipo
mista
industrializado,
ingredientes carne: bovina;
suína; frango; temperatura
conservação 2
105
Peixe inteiro, variedade
tambaqui,
tipo
corte
eviscerado, apresentação
com pele, estado de
conservação resfriado.
106
Salsicha, origem carne
suína
e
bovina,
temperatura conservação
-3, prazo validade 180 dias,
tipo tradicional.
107
Água mineral c/
fornecimento de Galão 20
litros
VALOR TOTAL
104

possibilidade de readequação com elevação ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado e
comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.
5.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de São Roberto promoverá o aditamento
do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n ° 8.666/93 e alterações posteriores, ou
formalmente desonerará a empresa em relação ao item registrado.
5.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela
Prefeitura Municipal de São Roberto à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos,
serão sempre mantidos.
5.4. A empresa detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de São Roberto sempre que houver
redução nos preços de mercado, ainda temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar de mercado a ser
realizada pela Administração conforme item 4 deste instrumento.
5.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à
Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
5.6. No caso de revisão para maior, a empresa licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se
a efetuar os fornecimentos das Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.
6. Das alterações na ata de registro de preços:
6.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n °
8.666/93 e alterações posteriores, quando:
6.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo
dos materiais registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São Roberto, promover as necessárias junto aos
fornecedores.
6.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, devendo a Prefeitura:
6.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação par redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
6.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
6.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de São Roberto poderá:
6.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
6.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
6.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São Roberto irá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.
7. Do cancelamento do registro de preços:
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos,
de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:
7.1.1. Pela Prefeitura Municipal de São Roberto:
7.1.1.1. Quando a empresa fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;
7.1.1.2. Quando a empresa fornecedora não assinar a Ordem de fornecimento no prazo estabelecido;
7.1.1.3. Quando a empresa fornecedora der causa a rescisão administrativa da Ordem de fornecimento decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
7.1.1.4. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ordem de fornecimento decorrente deste Registro;
7.1.1.5. Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento do(s) produto(s);
7.1.1.6. Estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.1.1.7. No caso de dissolução da sociedade;
7.1.1.8. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.9. Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificadas pela Prefeitura Municipal de São
Roberto.
7.1.2. Pela empresa:
7.1.2.1. Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de
Registro de Preços, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de São
Roberto;
7.1.2.2. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
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7.1.2.3. Quando estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a empresa fornecedora será informada por correspondência com aviso
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ata.
7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa fornecedora a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o
contrato a partir da última publicação.
7.4. A solicitação da empresa fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura
Municipal de São Roberto, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata.
7.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da empresa fornecedora, relativa ao
fornecimento do objeto.
7.6. Caso a Prefeitura Municipal de São Roberto não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa fornecedora cumpra
integralmente a condição contratual infringida.
7.7. A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de São Roberto, no caso de rescisão
administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.8. Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela Prefeitura Municipal de São Roberto,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8. Das incidências fiscais, encargos, seguros, etc:
8.1. Correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora:
8.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta ata.
8.1.2. As contribuições devidas à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento do(s) produto(s).
9. Da formalização dos contratos:
9.1. A contratação com a(s) empresa(s) detentora de preços de produto(s) ora registrado(s), após a indicação pela
Prefeitura Municipal de São Roberto, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
9.1.1. Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTACONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, conforme preceitua o artigo 62 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores.
9.1.1.1. É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
9.1.1.2. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro de preços, todas as
cláusulas constantes na minuta do contrato (anexo III), bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços
da empresa vencedora.
9.2. O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hábeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Preços poderá(ão) ser
celebrado(s) a qualquer tempo durante a vigência da mesma.
10. Dos usuários participantes extraordinários (Adesão à ata de registro de preços):
10.1. Poderá utilizar-se desta ata de registro de preços quaisquer Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades
da Administração Pública Direta e Indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
Gabinete do Prefeito, devendo:
10.1.1. Comprovar nos autos da vantagem da adesão, observando-se inclusive, a compatibilidade entre a demanda do
exercício financeiro e a quantidade registrada na ata de registro de preços;
10.1.2. Encaminhar solicitação de adesão à Prefeitura Municipal de São Roberto (órgão gerenciador), que deverá autorizála.
10.2. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não da adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
10.3. As Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu interesse junto ao Gabinete do Prefeito, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do(s) produto(s), independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as
obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de São Roberto.
10.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por participante extraordinário, a 50% (cinquenta por
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cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
gerenciador e participantes/não participantes.
10.6. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes, independente do número de não participantes
que aderirem.
11. Das disposições finais:
11.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
11.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à
presente Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Integram esta ata, o edital da licitação que originou a mesma, as propostas de preços e documentação de
habilitação da empresa(s) vencedora(s);
11.1.3.É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Roberto;
11.1.4.Em razão de eventuais alterações estruturais da Prefeitura Municipal de São Roberto, poderá haver modificações
nos locais de entrega do(s) produto(s), caso em que a Prefeitura Municipal de São Roberto notificará o detentor do preço
registrado para promover as mudanças necessárias;
11.1.5.O detentor do preço registrado informará à Prefeitura Municipal de São Roberto, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;
11.1.6.Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a Prefeitura Municipal
de São Roberto reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração
social;
11.1.7.A empresa fornecedora não poderá utilizar o nome da Prefeitura Municipal de São Roberto, ou sua qualidade de
empresa fornecedora em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas,
anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente,
independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da empresa fornecedora;
11.1.8.A empresa fornecedora está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação
aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo
venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão do(s) produto(s) a serem confiados, ficando,
portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
12. Da divulgação e publicação da Ata de Registro de Preços:
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de São Roberto (www.saoroberto.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 3356/2019.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
13. Dos casos omissos:
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais
de direito.
14. Do Foro:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Esperantinópolis-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação
deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
São Roberto - MA, 26 de julho de 2021.
Rafael Pires Borges
CPF nº: 053.527.163-84
Pregoeiro
A P DO C SANTOS
CNPJ nº: 08.226.951/0001-95
Sr(a) Antonia Portela do Carmo Santos
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CPF nº: 467.860.233-04
Sócia-Administradora
Testemunhas:
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
Nome: __________________________________ CPF: ______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/PE/015/2021
Em 29 de julho de 2021, a Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, inscrita no CNPJ nº 01.612.348/0001-00, localizada
na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão. CEP - 65.758-000, por meio da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, neste ato representado pelo(a) Pregoeiro(a) do município, Sr(a) Rafael Pires Borges, portador da cédula de
identidade nº 023454432002-6 e do CPF nº 053.527.163-84, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s),
vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 015/2021, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, para a
Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, de
interesse desta administração pública.
Nome empresarial: COGEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.459.313/0001-75

Endereço: Rua Seroa Mota, nº 41, Centro, Lima Campos - MA, CEP:
65.728-000.
(DDD) Telefone : (99) 8138-3428
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Nome do representante legal: Stenio Cortez Sousa

CARGO: Sócio-Administrador

CPF: 706.099.503-04

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

1

Achocolatado em pó instantâneo, fardo

QUANT. PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

100

R$

R$ 57,00
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5.700,00

2

Açúcar
cristalizado
branco, fardo
aspecto granuloso, livre de
umidade e fragmentos estranhos.
Embalagem
de
polietileno,
transparente
original
do
fabricante. Fardos contendo 15
pacotes de 02 kg. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses
da data da entrega

100

R$ 92,00

R$
9.200,00

3

Adoçante a base de sacarina e unidade
ciclamato de sódio - 100 ml

200

R$ 2,10

R$ 420,00

4

Ameixa, fruta em calda. CX c/ 12 cx
unid 150g

200

R$ 40,00

R$
8.000,00

5

Arroz polido, longo, fino, tipo 1 cor fardo
branca,
e
sem
sujidades,
parasitas e bolores. Embalagem
de
polietileno,
transparente
original do fabricante. fardos
contendo 06 pacotes de 05 kg.
Prazo de validade de no mínimo
06 meses da data da entrega

100

R$ 91,00

R$
9.100,00

6

Arroz polido, longo, fino,TIPO 2, fardo
cor branca, e sem sujidades,
parasitas e bolores. Embalagem
de
polietileno,
transparente
original do fabricante. fardos

100

R$ 95,00

R$
9.500,00
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sabor de chocolate, vitaminado c/
açúcar, homogenio, cor própria,
cheiro característico e sabor
doce. Embalagem em pacote de
polietileno. fardos contendo 24
pacotes de 40 gramas
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contendo 06 pacotes de 05 kg.
Prazo de validade de no mínimo
06 meses da data da entrega

Azeitona verde, média, com cx
caroço, e com tempero. caixa
contendo 12 unidades de 100
gramas.

25

R$ 22,00

R$ 550,00

8

Bala mastigável tipo Caramelo de pct
Leite, formato: mini cubos. Pacote
1kg

400

R$ 8,00

R$
3.200,00

9

Batata frita embalada, tipo palha pct
fina. Características adicionais:
sem
colesterol
e
sem
conservantes. Pacotes de 500
gramas

400

R$ 6,95

R$
2.780,00

10

Biscoito, apresentação redondo, cx
sabor chocolate, classificação
doce, características adicionais
com recheio. Caixas contendo 36
unidades de 130 gramas.

200

R$ 27,00

R$
5.400,00

11

Biscoito doce, tipo maisena, sem cx
recheio, consistência crocante,
sem
corantes
artificiais.
Embalagem com dupla proteção.
Prazo de validade de no mínimo
06 meses da data da entrega.
Caixas contendo 20 unidades de
400 gramas.

200

R$ 59,00

R$
11.800,00
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12

Biscoito
doce
tipo
“Maria” cx
redondo,
sem
recheio
consistência
crocante,
sem
corantes artificiais. Embalagem
com dupla proteção. Prazo de
validade de no mínimo 06 meses
da data da entrega. Caixas
contendo 20 unidades de 400
gramas.

200

R$ 60,00

R$
12.000,00

13

Biscoito tipo salgado retangular cx
amanteigado "cream cracker",
sem apresentar excesso de
dureza e nem quebradiço.
Embalagem com dupla proteção.
Prazo de validade de no mínimo
06 meses da data da entrega.
Caixas contendo 20 unidades de
400 gramas.

200

R$ 60,00

R$
12.000,00

14

Café torrado e moído. fardo fardo
contendo 20 pacotes de 250
gramas

50

R$ 84,15

R$
4.207,50

15

Café torrado e moído. fardo fardo
contendo 20 pacotes de 500
gramas

50

R$ 83,63

R$
4.181,50

16

Café, tipo solúvel, apresentação unidade
granulado, tipo embalagem de
vidro 100 gramas.

400

R$ 3,38

R$
1.352,00

17

Caldo
de
carne,
tempero CX
culinário. Caixa contendo 114
unidades de 57 gramas

10

R$ 155,00

R$
1.550,00
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18

Caldo de galinha, tempero CX
culinário - caixa contendo 90
unidades de 114 gramas.

10

R$ 250,00

R$
2.500,00

19

Chá camomila CX c/10 saches.

CX

40

R$ 26,48

R$
1.059,20

20

Chá cidreira CX c/ 10 saches.

CX

40

R$ 25,00

R$
1.000,00

21

Chá erva doce CX c/ 10 saches.

CX

4

R$ 25,20

R$ 100,80

22

Coco ralado, coco seco e ralado cx
aplicado na culinária. Caixa
contendo 50 pacotes de 50
gramas

50

R$ 65,00

R$
3.250,00

23

Colorífico alimentício - fardo fardo
contendo 20 unidades de 500
gramas

50

R$ 32,00

R$
1.600,00

24

Creme de leite leve UHT cx
homogeneizado - caixa contendo
27 unidades de 200 gramas

100

R$ 63,00

R$
6.300,00

25

Doce goiabada, forma em pasta - cx
caixa contendo 12 unidades de
500 gramas

200

R$ 38,00

R$
7.600,00

26

Extrato de tomate enlatado - cx
Caixa contendo 24 unidades de
350 gramas

200

R$ 36,48

R$
7.296,00

27

Farinha mandioca, apresentação kg
torrada, tipo 01 seca, fina,
amarela

1000

R$ 4,63

R$
4.630,00
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28

Farinha mandioca, apresentação fardo
torrada, comum - fardos contendo
20 pacotes de 01 kg

50

R$ 89,00

R$
4.450,00

29

Farinha de puba, apresentação kg
torrada, tipo 01, grossa.

1000

R$ 5,60

R$
5.600,00

30

Farinha de trigo enriquecida com fardo
ferro e acido fólico - Fardo com 10
unidades de 01 kg

100

R$ 42,00

R$
4.200,00

31

Farinha de trigo sem fermento - fardo
Fardo contendo 10 unidades de
01 kg

100

R$ 42,00

R$
4.200,00

32

Farinha Láctea com arroz e aveia unidade
- Latas de 400 gramas

2000

R$ 4,05

R$
8.100,00

33

Fava em grãos - Fardo contendo fardo
30 pacotes de 01 kg

40

36

Flocão de milho flocada -Fardo fardo
contendo 20 unidades de 500
gramas

200

R$ 27,00

R$
5.400,00

37

Leite condensado - Caixas cx
contendo 27 unidades de 270
gramas

100

R$ 120,00

R$
12.000,00

38

Leite em pó fórmula infantil, idade unidade
02 meses, com lactose, sem
glúten - lata de 400 gramas

200

R$ 19,40

R$
3.880,00
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Leite em pó integral - Fardos fardo
contendo 50 pacotes de 200
gramas

50

R$ 238,00

R$
11.900,00

40

Leite para dieta infantil, indicação unidade
0 a 12 meses, aspecto físico pó,
uso oral - lata de 400 gramas

400

R$ 18,00

R$
7.200,00

41

Macarrão espaguete - Fardos fardo
contendo 24 pacotes de 500
gramas

100

R$ 56,00

R$
5.600,00

42

Maionese,
tipo:
tradicional, cx
aplicação: uso culinário - Caixa
contendo 12 unidades de 200
gramas

400

R$ 14,90

R$
5.960,00

43

Margarina, composição básica cx
óleos vegetais polinsaturados,
sabor com sal, estabilizante
ácidos graxos e lecitina de soja,
acidulante
ácido
cítrico,
conservante sorbato de potássio caixas contendo 12 unidades de
01 kg

50

R$ 79,00

R$
3.950,00

44

Margarina, composição básica cx
óleos vegetais polinsaturados,
sabor sem sal, estabilizante
ácidos graxos e lecitina de soja,
acidulante
ácido
cítrico,
conservante sorbato de potássio Caixa contendo 24 unidades de
250 gramas

100

R$ 49,00

R$
4.900,00
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45

Milho de canjica amarelo - Fardos cx
contendo 20 unidades de 500
gramas

100

R$ 50,00

R$
5.000,00

46

Milho de pipoca, grupo: duro, cx
classe: amarela, qualidade: tipo 1
- Fardos contendo 20 unidades de
500 gramas

100

R$ 51,79

R$
5.179,00

47

Óleo de soja 100% natural, cx
comestível,
líquido
viscoso,
extrato refinadas, fabricadas a
partir de matérias primas sãs e
limpas. Data do prazo de validade
de no mínimo 06 meses da data
da entrega - caixa contendo 20
unidades de 900 ml

50

R$ 170,00

R$
8.500,00

48

Doce não confeitado, tipo: Pirulito, pct
sabor: Variado. - Pacote de 100
gramas

400

R$ 4,82

R$
1.928,00

55

Polvilho de mandioca -Fardos fardo
contendo 20 unidades de 500
gramas

100

R$ 80,00

R$
8.000,00

56

Refrigerante 2 L, sabores fardo
variados - fardo contendo 06
unidades de 02 litros

200

R$ 43,00

R$
8.600,00

57

Sal refinado iodado, constituído fardo
de
cristais
de
granulação
uniforme, isenta de impureza e
umidade,
não
empedrada.
Embalagem plástica resistente.

300

R$ 10,00

R$
3.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://saoroberto.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 020bce6a65ca5ae6c8df54d3e9e72033cc795757
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

Página 28 de 39

São Roberto - MA :: Diário Oficial - Edição 147 :: Sexta, 30 de Julho de 2021 :: Página 28 de 39

São Roberto - MA :: Diário Oficial - Edição 147 :: Sexta, 30 de Julho de 2021 :: Página 29 de 39

58

Sardinha com molho de tomate - cx
caixa contendo 50 unidades de
125 gramas

50

R$ 197,00

R$
9.850,00

59

Tempero, tipo: completo sem cx
pimenta - Caixa contendo 12
unidades de 01 kg

400

R$ 10,20

R$
4.080,00

60

Vinagre, matéria-prima: aceto cx
balsâmico, tipo: neutro - Caixa
contendo 12 unidades de 750 ml

400

R$ 8,67

R$
3.468,00

61

Pão,
tipo
cachorro-quente, kg
ingredientes farinha de trigo,
fermento, sal, açúcar, gordura

200

R$ 10,84

R$
2.168,00

62

Pão, tipo caseiro, ingredientes kg
farinha de trigo, fermento, sal,
banha, açúcar.

200

R$ 10,50

R$
2.100,00

63

Pão, tipo de forma, ingredientes kg
farinha trigo/fermento/sal/açúcar/
margarina e água, apresentação
fatiado

200

R$ 10,32

R$
2.064,00

64

Pão, tipo francês, ingredientes kg
farinha trigo/fermento/sal/açúcar/
margarina e água

200

R$ 10,84

R$
2.168,00
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Data do prazo de validade de no
mínimo 06 meses da data da
entrega - Fardos contendo 10
pacotes de 01 kg

65

Manteiga,
ingredientes
sal, cx
apresentação lata, conservação 0
a 5, prazo validade no mínimo 90
dias. - Caixa contendo 12
unidades de 500 gramas

50

R$ 135,00

R$
6.750,00

66

Presunto, tipo cozido e fatiado, kg
ingredientes carne de peru,
características adicionais baixo
teor de gordura, aplicação
alimento humano.

200

R$ 18,40

R$
3.680,00

67

Presunto, tipo cozido e fatiado, kg
ingredientes CARNE FRANGO,
aplicação alimento humano

200

R$ 18,19

R$
3.638,00

68

Queijo
mussarela
fatiado. kg
Apresentar
os
dados
de
identificação data de validade, nº
de lote. Embalagem plástica
transparente, atóxica, limpa, não
violada

500

R$ 22,50

R$
11.250,00

69

Requeijão, ingredientes leite, tipo unidade
cremoso tradicional, conservação
1 a 10, peso 200 g, tipo
embalagem copo plástico, prazo
validade 60 (fechado)

1000

R$ 7,00

R$
7.000,00

70

Alho graúdo do tipo comum, cx
cabeça inteira fisiologicamente
desenvolvida,
com
bulbos
curados, sem chocamento, danos
mecânicos ou causado por
pragas.
Acondicionados
em
caixas com 10 kg

50

R$ 168,34

R$
8.417,00
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71

Banana
prata
de
primeira kg
qualidade, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e
intacta,
devendo
ser
bem
desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio
e transporte. Acondicionadas em
caixas de 20 kg, em pencas

1000

R$ 7,40

R$
7.400,00

72

Cebola nacional (branca ou kg
rocha), tamanho médio, uniforme,
devem se apresentar frescas, não
brotada, sem ferimentos ou
defeitos, tenra e com brilho.
Acondicionadas em sacos com 60
kg.

1000

R$ 5,00

R$
5.000,00

73

Cheiro
verde
in
natura, Maço
composição coentro verdão e
cebolinha - Maço

2000

R$ 1,40

R$
2.800,00

74

Chuchu in natura, variedades kg
verde, espécie comum.

1000

R$ 5,50

R$
5.500,00

75

Fruta in natura, tipo abacate, kg
espécie comum casca dura e
escura.

1000

76

Fruta in natura, tipo laranja, kg
espécie laranja lima ou pera.

1000

R$ 6,90

R$
6.900,00

77

Fruta in natura, tipo melancia, kg

2000

R$ 1,60

R$

R$ 0,00
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78

Fruta in natura,
espécie comum

79

aplicação

tipo

melão, kg

3.200,00

1000

R$ 2,49

R$
2.490,00

Fruta in natura, tipo pera, espécie kg
nacional.

200

R$ 18,00

R$
3.600,00

80

Fruta in natura, tipo tangerina, kg
espécie
ponkan,
aplicação
alimentar,
características
adicionais graúda.

1000

R$ 2,49

R$
2.490,00

81

Fruta in natura, tipo uva, espécie kg
comum.

1000

82

Legume in natura, tipo batata kg
inglesa, espécie orgânico.

1000

R$ 4,99

R$
4.990,00

83

Legume in natura, tipo beterraba, kg
espécie comum

1000

R$ 4,99

R$
4.990,00

84

Legume in natura, tipo cenoura, kg
espécie comum.

1000

R$ 4,99

R$
4.990,00

85

Legume in natura, tipo pepino, kg
espécie caipira/comum/japonês.

1000

R$ 5,00

R$
5.000,00

86

Legume in natura, tipo pimentão, kg
espécie
verde/vermelho/amarelo/roxo.

1000

R$ 6,00

R$
6.000,00

R$ 0,00
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espécie
redonda,
alimentar.

87

Maçã vermelha nacional, frutos kg
de tamanho médio, aroma e
sabor
da
espécie,
sem
ferimentos, firmes, tenras e com
brilho. Acondicionadas em caixas
de 18 kg.

600

R$ 7,00

R$
4.200,00

89

Tomate, devem se apresentar kg
frescos, sem manchas, com
coloração uniforme e brilho,
intactos, livres de rachaduras,
cortes e esmagamento. Também
não devem conter terra na sua
superfície externa.

1000

R$ 4,80

R$
4.800,00

90

Verdura in natura, tipo alface, maço
espécie
americana/crespa/romana/lisa.

2000

R$ 2,20

R$
4.400,00

91

Verdura in natura, tipo repolho, kg
espécie branco/verde

1000

R$ 5,00

R$
5.000,00

92

Carne bovina in natura, tipo kg
paleta de 2ª, apresentação
desossada, resfriada e limpa,
características adicionais sem
músculo.

200

R$ 30,00

R$
6.000,00

93

Carne bovina in natura, tipo kg
chambaril de 2ª, apresentação
com osso, resfriada e limpa.

200

R$ 30,00

R$
6.000,00

94

Carne bovina in natura, tipo kg
costela, apresentação cortada

200

R$ 22,30

R$
4.460,00
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98

Carne in natura, origem suína, kg
apresentação
resfriada,
características adicionais lombo
inteiro cilindrado, validade 12
meses.

200

R$ 18,50

R$
3.700,00

99

Carne moída magra de 1ª kg
qualidade cor própria sem
manchas
esverdeadas
ou
pardacentas, não amolecida nem
pegajosa, odor e sabor próprio.
Embalada em saco plástico
resistente, transparente atóxico

100

R$ 25,00

R$
2.500,00

100

Carne moída magra de 2ª kg
qualidade cor própria sem
manchas
esverdeadas
ou
pardacentas, não amolecida nem
pegajosa, odor e sabor próprio.
Embalada em saco plástico
resistente, transparente atóxico

200

R$ 25,00

R$
5.000,00

101

Carne bovina in natura, tipo kg
fígado,
apresentação
bife
tenderizado
congelado,
características
adicionais
porcionado
mecanicamente,
interfolhamento plástico

100

R$ 30,84

R$
3.084,00

102

Frango congelado com cor cx
própria
sem
manchas
esverdeadas ou pardacentas, não
amolecida nem pegajosa, odor e
sabor próprio, caixa com 20 kg

100

R$ 15,00

R$
1.500,00
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103

Linguiça tipo calabresa fina kg
cozida e defumada de 1ª
qualidade
sem
manchas
esverdeadas ou pardacentas, não
amolecida
nem
pegajosa.
Embalagem a vácuo, atóxica,
resistente, transparente. Data de
validade de no mínimo 06 meses
da data de entrega

100

R$ 18,50

R$
1.850,00

108

Recarga de Água mineral - Galão Galão
20 litros s/ fornecimento de galão

1000

R$ 6,00

R$
6.000,00

R$
454.301,00

Observações: Nada a registrar
1. Da vinculação:
1.1. Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços, o edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2021 e a proposta de preços
contendo os preços dos itens acima registrados.
2. Da expectativa do fornecimento:
2.1. O(s) produto(s) poderá ser entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal de São Roberto, mediante
solicitações eventuais por meio de AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou ORDEM DE FORNECIMENTO, conforme o caso.
2.2. O fornecedor registrado fica obrigado à atender os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de
Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
2.3. A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de São Roberto a efetivar as contratações na quantidade
estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.4. É vedado à administração adquirir de outro fornecedor, produto(s) por valor igual ou superior ao obtido da detentora
do Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.
3. Da vigência da ata de registro de preços:
3.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
4. Da gerência da presente Ata de Registro de Preços e controle dos preços registrados:
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de São Roberto, por meio da Comissão Permanente
de Licitações e Contratos, no seu aspecto operacional, e à Procuradoria Jurídica, nas questões legais.
4.1.1. É facultado à prefeita Municipal de São Roberto, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ ou
Chefe(s) de Setor(es) para celebrar contrato e/ou emitir a(s) ordem(ns) de fornecimento.
4.2. A Prefeitura Municipal de São Roberto adotará a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os materiais registrados, nas
mesmas condições de fornecimento.
4.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou caso se torne inexequível para as compromissárias.
4.4. O(s) preço(s) registrado(s), a indicação do(s) fornecedor(es) e as alterações quanto aos valores, atualizados em
decorrência de pesquisa de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a
presente Ata de Registro de Preços.
4.5. Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado
no mercado, mas se constituirão em indicador para exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no
parágrafo 4° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
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VALOR TOTAL

5. Da readequação de preços:
5.1. Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a
possibilidade de readequação com elevação ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado e
comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.
5.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de São Roberto promoverá o aditamento
do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n ° 8.666/93 e alterações posteriores, ou
formalmente desonerará a empresa em relação ao item registrado.
5.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela
Prefeitura Municipal de São Roberto à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos,
serão sempre mantidos.
5.4. A empresa detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de São Roberto sempre que houver
redução nos preços de mercado, ainda temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar de mercado a ser
realizada pela Administração conforme item 4 deste instrumento.
5.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à
Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
5.6. No caso de revisão para maior, a empresa licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se
a efetuar os fornecimentos das Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.
6. Das alterações na ata de registro de preços:
6.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n °
8.666/93 e alterações posteriores, quando:
6.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo
dos materiais registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São Roberto, promover as necessárias junto aos
fornecedores.
6.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, devendo a Prefeitura:
6.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação par redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
6.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
6.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de São Roberto poderá:
6.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
6.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
6.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São Roberto irá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.
7. Do cancelamento do registro de preços:
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos,
de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:
7.1.1. Pela Prefeitura Municipal de São Roberto:
7.1.1.1. Quando a empresa fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;
7.1.1.2. Quando a empresa fornecedora não assinar a Ordem de fornecimento no prazo estabelecido;
7.1.1.3. Quando a empresa fornecedora der causa a rescisão administrativa da Ordem de fornecimento decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
7.1.1.4. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ordem de fornecimento decorrente deste Registro;
7.1.1.5. Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento do(s) produto(s);
7.1.1.6. Estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.1.1.7. No caso de dissolução da sociedade;
7.1.1.8. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.9. Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificadas pela Prefeitura Municipal de São
Roberto.
7.1.2. Pela empresa:
7.1.2.1. Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de
Registro de Preços, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de São
Roberto;
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7.1.2.2. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.1.2.3. Quando estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
7.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a empresa fornecedora será informada por correspondência com aviso
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ata.
7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa fornecedora a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o
contrato a partir da última publicação.
7.4. A solicitação da empresa fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura
Municipal de São Roberto, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata.
7.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da empresa fornecedora, relativa ao
fornecimento do objeto.
7.6. Caso a Prefeitura Municipal de São Roberto não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa fornecedora cumpra
integralmente a condição contratual infringida.
7.7. A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de São Roberto, no caso de rescisão
administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.8. Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela Prefeitura Municipal de São Roberto,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8. Das incidências fiscais, encargos, seguros, etc:
8.1. Correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora:
8.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta ata.
8.1.2. As contribuições devidas à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento do(s) produto(s).
9. Da formalização dos contratos:
9.1. A contratação com a(s) empresa(s) detentora de preços de produto(s) ora registrado(s), após a indicação pela
Prefeitura Municipal de São Roberto, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
9.1.1. Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTACONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, conforme preceitua o artigo 62 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores.
9.1.1.1. É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
9.1.1.2. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro de preços, todas as
cláusulas constantes na minuta do contrato (anexo III), bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços
da empresa vencedora.
9.2. O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hábeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Preços poderá(ão) ser
celebrado(s) a qualquer tempo durante a vigência da mesma.
10. Dos usuários participantes extraordinários (Adesão à ata de registro de preços):
10.1. Poderá utilizar-se desta ata de registro de preços quaisquer Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades
da Administração Pública Direta e Indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
Gabinete do Prefeito, devendo:
10.1.1. Comprovar nos autos da vantagem da adesão, observando-se inclusive, a compatibilidade entre a demanda do
exercício financeiro e a quantidade registrada na ata de registro de preços;
10.1.2. Encaminhar solicitação de adesão à Prefeitura Municipal de São Roberto (órgão gerenciador), que deverá autorizála.
10.2. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não da adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
10.3. As Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu interesse junto ao Gabinete do Prefeito, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
10.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do(s) produto(s), independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as
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obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de São Roberto.
10.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por participante extraordinário, a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
gerenciador e participantes/não participantes.
10.6. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes, independente do número de não participantes
que aderirem.
11. Das disposições finais:
11.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
11.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à
presente Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Integram esta ata, o edital da licitação que originou a mesma, as propostas de preços e documentação de
habilitação da empresa(s) vencedora(s);
11.1.3.É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Roberto;
11.1.4.Em razão de eventuais alterações estruturais da Prefeitura Municipal de São Roberto, poderá haver modificações
nos locais de entrega do(s) produto(s), caso em que a Prefeitura Municipal de São Roberto notificará o detentor do preço
registrado para promover as mudanças necessárias;
11.1.5.O detentor do preço registrado informará à Prefeitura Municipal de São Roberto, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;
11.1.6.Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a Prefeitura Municipal
de São Roberto reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração
social;
11.1.7.A empresa fornecedora não poderá utilizar o nome da Prefeitura Municipal de São Roberto, ou sua qualidade de
empresa fornecedora em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas,
anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente,
independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da empresa fornecedora;
11.1.8.A empresa fornecedora está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação
aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo
venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão do(s) produto(s) a serem confiados, ficando,
portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
12. Da divulgação e publicação da Ata de Registro de Preços:
12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do
poder executivo de São Roberto (www.saoroberto.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 3356/2019.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores).
13. Dos casos omissos:
13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais
de direito.
14. Do Foro:
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Esperantinópolis-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação
deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
São Roberto - MA, 29 de julho de 2021.
Rafael Pires Borges
CPF nº: 053.527.163-84
Pregoeiro
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