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PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE ODALIDAEÊ

ESTADO DO MARANHÂO V!STO:

PRAçÀ BERilARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERN,ÂnD-O7T'TA -,
CNPJ: 06.12i.3E9/OOO1-88

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No.005/2020.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N'OO5I2O2O
PROCESSO ADM|NtSTRAT|VO No. 202001008

VÀLIDADE: 12 (doze) meses contados â pârtir da data de sua publicação no Diário Oficial do
Município ou do Estâdo do Mârânhão.

Pelo presente inslÍumento, o Município de Sõo Bemardo, Estado do Maranhão, com sede

administrativ4 na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida 862 - Centro -
São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-E8, repÍesentado neste ato pelo Secretârio
de Administração: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237- SSP/PA CPF: 426.251.492-
72 residente e domiciliada na cidade de São BemardoÀ{A. RESOLVE, ÍegistraÍ os preços da empresa:
MALIRICIO & LUANA LTDA, inscrita no CNPJ n'. 25.329.9481W01-16, sediada na Rua Orlando
Carvalho 5581 - SaIa 03 - Santa Isabel - Teresina./Pl, neste ato ÍepÍes€ntada pelo Senhor: Maurício Ponela
Martins Brito Passos, portador da Carteira de Idenüdade N' 2229034 SSP/PI e do CPF n'. 984.834.393-87,
residente e domiciliado na cidâde de Teresina/Pl, nas quantidades estimadas na secção quatro desta Atâ de
Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições
preüstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as

partes às normâs constantes da Lei no. 8.666/93, Lei rf. 10.52O12002, Lei Complementar n'. 12312006 e

suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

t. Do oRtETo

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fomecimento de
Gêneros alimenücios, para atendeÍ as Secretarias da Prefeitura de São Bemardo - MA, conforme condições
e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1. l. I - Este instrumento não obriga aos ÓnCÃOSrcNfpa»ES a firmaÍem contratações nas quantidades

estimadas, podendo ocorÍer licitações especificas para aquisi@o do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do Íegistro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADEvíO DE ORGÃOS N,íO PÁRTICIPANTES

2.1 A Ata de Registro de PÍeços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitâtório mediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.2 Os órgãos e entidades que não participaram do regisno de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitaçâo ou não do fornecirnento, independenternente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fomecimento nâo prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50oÁ
(cinquenta poÍ cento) dos quantitativos registrados na Atâ de RegistÍo de Preços durante sua vigência, e

aioda o quantitativo decorrente das 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 órgão gerenciador e ú
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para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GER,ÉNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instÍumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partiÍ de sua publicação no Jornal Oficial
do EstadoÀ4A.

l.l - A SECRETARIAJOROAOS/ENI'IDADES parlcipantes desta Ata de Registro de Preços são:

Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural, Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal de Administração, Secretaria Municipal de AdministÍação; SecÍetaria Municipal de Finanças e

Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e LazeÍ;

4- trt,I t rt\ I 
^Art,

4.1 O preço a quantidade e a especiÍicação dos serviçoVprodutos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

Condimento cm pó. consútúdo de pimmta do reino,

^^-;-,'^ . ^"r.^" I"--r^,-i. -^f- ,.,-l^.* -.k.-L^. -
Sâo

5

$

N' OBJETO MARC FABRIC UNID QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

Achocolaládo em po (ingÍedientes: açúcar,
mallodÇxtrina, sal, lcitc cm pó dcsnatado, soro dc lcitc
em pó c cnriqueçido com vitaminas). 400e

I Apti PacotcApü
alimcntos

10.000 s 7§ 57.500,00

2 Açúçar çriíal com cüaçtcristicas organolépticas
DróDrias.

Olho
D'água

Convap kg 7.500 3.80 28.500,00

3 Adoçante liquido dietetico, cm embalagem contendo
l00ml. De l" qualidadc, devendo conler a

identifrcação do produto, marca do fabiceltc, suas

coúições dr:lom estar dc acr.rrdo oour a Rosr. uçãtr

271l05 da Anvisa.

Maralá Ind.
Maratá

Unid 500 ,1.50 2.250,00

17.80 3.560,00.l Alho. íntegros no tamaúo e formatos nanrais. limpos
e secos

Sol'ia Sofia Kg 200

Anoz polido, classe longo fino, tipo l, rendimento de
dois e meio a hês vezes. lsento de mofos. odores
estÍaíhos e sustâncias nociYas.

Celta Cevap Kg 20.000 4.05 81.000.00

Bebrda láctca- feÍmentada, com polpa de fiutas, sabor
morango ou frutas vermclhas, em embalagem
individual de I litÍo. de acordo com a legislaçâo
vigente.

Duas
Barras

Duas
Barras

Und 7.5«) 1r.70 65 250.00

15.0007

8

Biscoiúo úpo sream cracker, com farinha enriquccida
e gordura vegelal iíteÍistÊriÍicada. Parcte 4009, 3 em
I
Biscoito tipo maria. com fariúa enriquecida e gordura
vegetal interisteÍificada caÍacterísticas o.ganolcpticas.
Pacote ,()09, 3 em 1

Kikos

Kikos

Piauí
Milhos

Pacote

15 000

4,60

4,60

69 000,00

69 000.00

9 Café tonado c moido, embalagcm com 2509 Puro
Café

lnd
Maratá

Und 5.000 5.80 29.000,00

l0 Coco ralado, polpa de coco desidratada e parcialmente
desorgordurada- deve apresentar coloração hranca c
consis{sntg flrme, sabor caracteristico. ssrn sinais de

mnço ou amargo, pacote de 100e.

só coco 8.500.00500Só Coco Pacotc 2.

ll São
MaÍcos

São
Marcos

Pacote 2.500 0.80 2.000.00Colorau cm É, constituido de coÍantc nalual de

urucum, isento de mofos, odores estÍsrhos e

subsLâncias nocivas. Pacote 100 g

l3 E\1mto do tomate- embalagcm com 2509 Estella
D'ouro

Estclla
D'Ouro

Und 5 000 1.75 I750.00

São
\,lerccs

Pacotc 2.500 0.85 2.125,00

t-(,

I

l
Piaui I Pacote I

Mihos I I

3.40

t2

I substáncias nocivas. Pacote 100 g I
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20 37.000.00

22 27.000,00

25 26.250.00

28 leo de soja rcfinado não faÍNgênico, embalagcm tipo lcofon lcofort Garraf 2.500 6.10 l5 2i0.00
900 rni

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados peio setor compelente.

5.2 O prazo márimo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departrmento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

rr ô

26

$

Farinha de arroz (flocão). isento de mofos, odoÍss
esbanhos e de substânçias nocivas, Pacote 5009.

K iflocão Piaui
Milhos

Pacote 7.500 2.60 19.500,00

l5 Fariúa de mandioca de boa qualidade, úpo torrada,
oct. c/ 0lka

Cclta Co ap Pst 7.500 6.40

16 Fariúa de milho (flocão), is€nto de mofos, odoÍes
estranhos € dc substâncim nocivas- Pacote 5009.

K iÍlocão Piaui
Milhos

Pacotc 7 5tX) 2,65 19.875.00

t7 Farinha de trigo sern fcrmenl,o. pct. c/ 0lkg Só Trigo Só Trigo Pct 5.000 4.',70 23.500.00
Ind.

Maraki
Pct 5.000ll{ Farinha Láctca. pacotc com .1009 Maratri 4.7 5 23.750.UJ

Cerealista
Sâo

Francisco

5.000iKu 9.40 47.000,00lq Ferjâo tipo ol(tipo carioca), de l' qualidade
con§lhudo de no minlmo de 90úlo a 9E% de grâos

integÍos no tamaúo e formatos natuÍais, limpos e

secos.

Pot_y

Ccrcalista
São

Francisco

Kg 5.000 7.4Í)Fer.1ão tipo 01, verde inatura, constando no minimo
90/o de grâo na cor característica, variedade
conespondente de tamanho c formalos naturais.
maduros, limpos e seros. Será permitido o limitc de
27o de impurezas c materiais estrarhos, obed€cendo à
ponaria 16l de 24lo? I 1987 m.a.

Pot\

Loite em É integral c nâo instanláneo, eúquccida
com vitarni[as, isento de mofos, odores estÍanhos e

substânçias nocivas. oôçois de 200s.

Soberan Agrilac Pacotc 12.500 5.50 68.750,00

tlnd 2.000 13.50kite em pó, zcro lactose, enriquecida com vitaminas.
isento de mofos. odores estranhos c substâncias
oocivas. embalagens de 3809.

Niúo Nestlê

23 Macarrão de sêmola s€m ovos. vitaminado tipo
espaguete, isento dc mofos. odorcs eslrarhos e

substâncias nocivas. pacote dc 5009

Santa
Clara

Prodasa Pacote t5.00t) 3,20 48.000.00

Adorita M. Dias
Branco

Unid. 2.0cí) 4.09 8.180.0021 MARGARINA. Embalagem: pote com 500 g, com
identificaçâo do produto. ldentificação de fabricante,
data de fabricação e validade dç acodo com a

resoluçâo l2l78 da CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agncultura e/ou Minisério
da Saúde

Sinhásiúá Pacote 7. i00 1§OMilho para canjica tipo I amar€lo, contcndo 8f/o de
gÍàos integÍos preparados com mal.eria prima sâs.

limpas, iscnta de matgriais tçrrosos, paÍasitos c de
.l-r-,^^ ^-:--:- ^,, . -,,-r-i- D--^r-,{^ <ÍVr^

Sinhá Sinhá Pacote I 000 4,15 4.150.00Milho para pipoca tipo I amaÍelo, conteDdo 80oZ de
gÍàos inlegÍos preparados com matéria prima sâs-

limpas, isenta de materiais tcrrosos. parasitos e de

detÍitos animais ou vegotais, Pacote de 500g
Do goiris Do Coiás sashe 5.000 2-60 13.000,002'1 Milho verdc cm çonscrva, lata com 3009

Custavo Gustavo kg 2.0ü) 0,ti 7 1.740,0029 Sal rclinado. iodado
Coqueir
o

Camil
Alimentos

Und 10.ux) 3.80 38.000.0030 Sardinha em consen a. embalagem dc l25g

Cranvill
c

Ganvillc Und 7.500 3.90 29.250,003l Suco concenhado, sabores variados, embalagem com
500rd

Gota Ind
Maratá

Und 5.ooo | 2,ro 10.500.00l2 Vinagre, em garrafa com 500ml, de alcool

935.130.00

I

I

l'o

l-l

48.000.00 
|I

I rlllll
l''l
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6, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTADA

6.1 - Execuiar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especifica@es do edital, responsabilizandese por eventuais prejuims decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

6.2 - PÍestff os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garanüa da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registÍado, não podeÍá ser

alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos seÍviços objeto deste

edital e não a eximirâ das penalidades a que esta sujeita pelo não cumpdmento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

6.5 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outrasjulgadas necessárias para o recebimento de correspondência,

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislaçãc de segurança e.{dminist$ção no tabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obÍigou, cabendelhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que seÍá exercida por esta Prefeitura;

6 8 lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua

parte, pelos danos ou p§uízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as

medidas preventivas, com frel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 - A contratada ficará órigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necesúrias, até o limite de 25o/o (vinle e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6.10 - Fornecer os produtos. conforme estipulado neste edital e de acordo com a pÍoposta apresentâdal

6.1 I - O atraso na execução caberá penalidade e san@s previstas no item l2 da presente Ata.

7. DÁS OI}NGAçOES DA CONTRATANTE

7.I - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens registrados;

7.2 ForneceÍ à empÍesa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados Íelativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições esubelecidas neste Edital;

7.4 Notificar por escrito, à empresa contratad4 toda e qualquer inegularidade conslatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigagão. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetaria;

$7.6 - Não haverá. sob hipótese alguma, pagamento antecipado,

I

I
I

I
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7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da notâ fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responúvel ;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fomecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscaiVfaturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresentação das notâs fiscaiVfaturas.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferàrcia de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contatado.

9. Do REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registÍados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata. admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo.lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à epoca do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeinra solicitará ao

fomcccdor, mcdiantc corrcspondônci4 Ícdução do prcço rcgistrado, dc forma a adcquáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a PÍefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos leÍmos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de ÍegistÍo de preços e nova licitação em câso de fracasso na negociação.

9.5 Será considerado compativeis com os de mercado os pregos registrados que forem iguais ou inferiores
a media daqueles apurados pela Prefeinra.

IO. DO CANCEI,ÁMENTO DA ÁTA DE REGISTRO DE PREÇ05

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de

PÍeços,

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administraüva da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xll, XVII e Xvtll do art. 7E da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execuçâo total ou parcial da requisiçãoipedido dos produtos decorrente deste
registro;

d) os preços registrados se apresenlarem superiores aos praticados no mercado;

I PM .FcLilAN'__---.21lL_
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8.4 - Nenhum pagamento isentaÍá o FORNECEDOB"/CONTRATADO das suas responsabilidades e

trbrigações, iienr iurplicará aceitação definitiva du lorneciinerto.

$
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e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejusúficadas,

l) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço Íegistrado, o fornecedor será informado por correspondênci4 a
qual serájuntada ao processo admini«rativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endere4o do fomecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal Oficial do Municipio ou do Estado/MÀ considerando-se cancelado o preço
registrado a panir da ütima publicaçào.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando.se a esta neste caso. a aplicaçâo das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessaÍão todas as atividades do Fomecedor, relativas
ao fomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura 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 o Fornecedor cumpra integralmente
a condição contratual infringida.

10.7 A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade;

I l. I - Os preços apresentados na propostâ devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administÍação, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fÍetes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obriga@es assumidas nos termos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei E.66ól93, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6'(sexto) até o limite do lf (decimo) dia multa de 04% (quatÍo por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do I l'(decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. trI e IV, da Lei 8.6ó6i93, pela inexe,cução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de

Administração poderá, garantida a previa e ampla defesa" aplicar à ContÍatada multa de ate 1ú/o (dez por

cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicalária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentaÍ
situação rcgular no ato da fciarra da mcsma, garantida prévia c ampla dcfcsa. sujcitar-sc-á âs scguintcs
penalidades:

12.3.1. Multa de ate 10oá (dez por c€nto) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de panicipar de licitações e impedimento de contratar com o Municipio de
§ia Elemqrrln nnr nrazn rla eta íl,) tánicr annc a

§
12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contÍatar com a Administração Pública Municipal
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12.4 A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhaÍ
ou fraudar na execução do conÍato, comportar se de modo inidôneo ou cometeÍ fÍaude fiscal, garantida
previa e ampla det'esa, t'rcara impedida de llcltar e contÍatar com o Municipio pelo prazo de até crnco anos
e, se for o caso, o Municipio de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fomecedores do Estado por igual periodo, sem prejuizo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de.juros moÍatórios de l% (um por cento) ao mês. Csso a contrêtada não tenha nenhum valor
a reccbcr dcstc órgão da Prefcitura lv{unicipal rle São Bcrnartlo, ser Jhc-á conuedido o przo tle 05 (circo)
dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da mult4 Após esse prazo, não sendo

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente paÍa que seja inscrita na divida
ativa do Município, podendo. ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa,

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas

ou prejuizos que seu ato puní'r,el veúa causar ao N{unicipio de Sãc Bemardc.

12.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da SecretaÍia Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será

descontado dos crftitos que esta possuiÍ com a Secretaria Municipal de Administraçào, e, se estes não
lorem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela

Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encamiúâla devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentÍo do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENÁIS

13.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666193 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuizo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECAR!,OS ORçAMENTÁRIOS

14.1 As dcspcsas dccorcntcs das contrataScs oriundas da prcscntc Âta dc Rcgisüo dc Prcços, coÍcrão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das dernais que possam vir a aderir a presente Atq ás

quais serão elencadas em momento oportuno:

1', DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - As partes Íicam, ainda, adstritas às seguintes disposições

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão regisÍadas por intermédio de lalratura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise teqrica" juridica e decisão superior o Edital de Pregão no.

005/2020 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

Itl É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorizzção da Prefeitura.

16. DO F0R0

16.1 - As partes conratanÍes elegern o Foro da Comarca de São Bemardo, Esrado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que sej a.
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16.2 - e por estaÍem de acordo, as partes firmam a presente At4 em 03 (tÍês) vias de igual teor e forma para
um so efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.666193.

São Bernardo-Md o5 de fevereiro de zozo.
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MAI.PEL DEJESUS SILVA DE SOUSA
RG: 2330237- SSP/PA
cPF .. 426 25 I 492-72
Secretrário de Administração

\-7 Empresa com os preços registrados:

........ /2 tt t^4kí....7V<4.á. z *.. li n.ú. i.. 1.... 12. tt-. a. 7 t' . ---
MAURICIO & LUIÃIA LTDA
CNPJ n'. 25.3 29.948/0001- l 6
Mauricio Portela Martins Brito Passos

RG N" 2229034 SSP/PI
CPF n'. 984.834.393-87
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