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ATA DE REGlsrRo DE pREÇos N". oí22022. pREGÂo ELETRôN|co sRp N'015/2022 PRocESSo aDMlNlsrRÁTlvo N". N'2o22o17

- CPL

pelo presênte instrumento, o Município de Sáo Bemardo, Estado do Marânhâo, com sede administrctiva, na Prefeituia Municlpal'

localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o n".06.125.389/0001-83, reprêsentado neste ato pelo gesloÍ

Íesponeável FRANCISCO DAS CI{AGAS CARVALHO, poíador da Cádula dê ldêntidade no 572348 ê do CPF n" 182.609.183-15,

RESOLVE, rêgistrar os prêços da empresa: A M SERVICE L TDA, CNPJ: 39,822.31210001.22, sediadâ na Rua Luis Dominguês 10'18

sala A Centro Pinheiro - MA, cep: 65.200{00 por ihtêrmédio de seu represêntante legal SÉ(a) MARCELO VICTOR SOÀRES SOUZÂ'

portado da carteira dê idêntidade n 21171522002A SSP/MA e do CPF: 045.600.653-22 nas quantidades estimadas na sêção qualro

desta Ata de Regislro de Preços, de acordo com a classiÍicação por elas alcançada po. item, atendendo as condiçôes prcvistâs no

instrumento convocatório e as constantes desta Ata de RegistÍo de Prêços, sujeitando-se as Padês às normas çonstantes da Lêi no,

8.6ô6193, Lei n - ,lO.52Ot2OO2, Decrêto n" 10.024119, Lei Compl€mentaÍ n', í2312006 e suas alt€raçóes, o om conÍoímidade com as

disposições a seguir:

1. DO OBJETO

Nome do ProÍaito
JOÁO IGOR VIEIRA CARVALHO
Nome do Vice-preíeilô
Adtiana da Silva Porlela

Responsável Tácnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Email: dorn@saobernardo.ma.gov.b.

1..1 Registro de preço para futuía aquisição de gêneros alimenticios paía cêstas básicas, para atender as necessidades da PÍefeitu ra Municipal

de São Bernardo/MA.

1.í.1 - Este instrumento náo obriga aos ÔRGÃOS E ENTIDADES a liÍmarem conüâtaçõe§ nas quantidadês estimadas, podendo ocorrer

licitaçóes especiÍicas pâra aquisiÇâo do(s), obedêcidas a legislaÉo pertanente, sendo assegurada ao detentor do registro a preÍêrência de

fornecimenlo, em igualdade de condiçóes.

2- ADEsÁo DE oRcAos NÁo PARTIoíIPANÍES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, duÍante sua vigência, podeÍá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração indusive

autarquias íederais, estaduais ou municipais de órgãos públlcos, eslatãis ou aindâ de regime próprio que não tenha pãrticipado do certâme

licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que nâo participaram do registro de preços, quando desejaÍem fazeÍ uso da Ata de RêgistÍo de Preços deverão

maniíestar ieu inte.esse iunto ao órgão gêrenciador da Ata, para que este indique os possiveis foÍnec€doÍes e respectivos praços a seram

praticados, obedecida a ordem de classificaÉo.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela acoitação ou

não do fornecimento, independentemente dos quantiiativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obÍigações

antêriormentê assúmidas.

2.4-As aquisiÉes ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos

registíâdos na Àta de Rêgistro de pÍeços durante sua vigênqa, e arnda o quantitativo dêcorrente das adesões à ata de íegistro de pr6ços não

púerá exceder, na totdiàade, ao dobro do quantitativo de cada item regisfado na ata de registrc de plsços para o órgâo gerenciador e para

os órgáos participantes, independentemente do número de órgãos não participantês que, desde que devidamente comprovada a vantiagem e o

cumpÍimento dâs exigências da legislâção vigentê

3- DA cERÊNctA DA PRESENTE ArA DE REGrsrRo DE PREÇos

3.1 - O gerêncaamento deste instíúmento caberá â Prefeitura Municipêl de São Bernardo - MA

3.2 - A presente Ata ierá validade de 12 (doze) meses, contados a paíir de sua publicação no Jornal Oflcial do Estado/MA.

3.3 - A S€cretaria participante dêsta Ata de Regisbo de PÍeços é a secretaria Municipal de AdministraÉo;

4. DO CONTRAÍO
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1 - O prêÇo â quantidade e a especificâção dos serviços oo produtos registrados nêsta Ata encontíaÍn-se andicados nâ tabêla abaixo:

objêto Registro de Preço pa€ Íutul.a aquisrÇào de gêneÍos alimêntíoos pârâ costas básicãs, parâ atendor as necessidades da PreÍeiturâ

Münicipâl dê Sâo Bemardo/MÀ

ITEÍiJI ESPECIFICAÇÀO UND MARCA QNT V UI.IT VTOTAL

CESTA BASICA COMPOSTA POR

GÊNERoS

ALIMENTIcIoS, cONTENDO:

01- Arroz, agulhinha, tipo 1 - 02 kg

02. Açucar cristal, de lo qualidâdê - 02kg

03. oleo soja, embalagêm com 900m - 01 und

04. Feüáo branco. de 1'qualidadê - 01 kg

05. Flocão milho, pacolês de 5009 - 0'l pct

06. CaÍé, em pó, êmbalagem com 2509 - 02
pcr

07. Macaíão, tiDo êspâguete, embâlâgêmcom
5009 - 01 pct

08. Sardinhâ em consêrvâ 125 grs - 02 und

09. Leite. üpo inlegral. em pó. embalagem de
4009 - 01 pcl

10. Fernha d€ mândroca. emoalageÍ de k9 _

01 pct

1'1. pâcote de biscoiio doce - 02 pcls

12. sal- 01 pct

UND Própía 8.000 114.00 912.000,00

VALOR TOTAL R§: 9í2.000,00 {novecenios e dozê mil Íeais)

912.000.00
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5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deveÍão ser executados conforme termo de referência do Edital de íorma ftacionada (sê necessário) e conlorme
forem solicitados pelo setor competentê.

5.2 - O prazo máximo paaa entêga será diáÍio conforme solicitiaÇào e pedido efetuado pelo departamento de comp.as da PreÍeitura Municipal

de São Bernardo - lúA

6. DAs aBRIGAçÔES DA 3'NTRATADA

6.1 - Executar o Íornecimento dentro dos padrões estabelecidos pêla Prefeitura Municipal, de acordo com as especmcaçôes do edatal,

responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorÍentes do descumpramento das condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que foÍem solicitados pela PÍeÍeituÍa Munacipal, cujas reclamaÇões se obíigam a atender proftamente, bem

como dar Çiência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veíiÍicar quando da execuqáo dos atos de sua íesponsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidadê do Íornecimento, inclusive considerêdos os caso§ de grêve

ou paralisação dê qúalquer naturezâ;

6.4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, náo poderá ser alegada como motivo de força

maior para o atraso, má execuÉo ou inexecuÉo dos serviços objeto deste edital e náo a eximirá das penalidades a que está suieita pelo náo

cumprimento dos prazos e demais condiçôes aqui estabelêcidas;

6.5- Comunicar imediatamente a PrefeituÍa Municipal qualquer altêraçáo ocorÍida no endeÍeço, conta banéria e outras julgadas noc€ssáÍias

para o Íec€bimento de conespondência;

6.6- Respêitar e fazer cumpÍir a legislaÉo de segurança e Administração no trabalho, preústas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7- Fiscalizar o peíeito cumprimento do fornecimento a que se obÍigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal frscalização dar-

se-á independentemente da que se.á exercida poÍ esta Prefeitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeituía em caso de ausência ou omissáo de fisÇalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos

causados por sua culpa oU dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivâs, com fiêl observância às exigências das

autoridadss comp€tehtes e às disposições legais ügenles;

6.9- Fomêcer os pÍodutos, conÍorme estipulâdo neste editâl e dê acordo com â proposta apresentadâi

6.10 - o atraso na exêcuçáo cabêrá pênalidadê ê sânçõês pÍevi§tas no item 12 da presênte Ata'

7. DAs oBR,cAçÕEs DA coNÍRAÍaNTE

7,1 - Convocar a licitante vencedoía para a ÍetiÍada da oídem de Fornecimento dos itens ÍegistÍados;

2.2- Fomecerâ empresa a ser contratada todas as inÍormaçôês e esdaÍecimentos que venham a seÍ solicitados relativamonte ao objeto deste

Edital;

7.3 - Efetuar o pagamênto á empre§a nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4- Noüficar por escÍito, à empresa contÍatada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o reÇêbimento do objeto;

7.S - Nênhum pagamento sêé efetuâdo à emprêsa deteôtora do rêgisfo. enquanto pêndente dê liquidaÉo ê qúalquêr obrigaçáo. Esse Íato

não ssrá gerador de direito a reaiustamênto de preços ou a atualizaÇáo monetária;

7.6- Náo hâverá, sob hipótese âlgumâ, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçoes assumidas pelo contratado.

8. DO PÀGAAIENTO

g.l - O pagamento será eÍetuado até 30 dias após a emissâo da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 - O Conüatadoíomecedor devêrá indrÇar no clrpo da Nota Fiscal/ratura, descrição do item Íomecido, de acordo com o especmcado no

Anexo I e sua proposta de Preço.
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8.3 - Câso constatado alguma iírêgularidade nas notâs fiscais em faturas, êstas seráo dêvolvidas ao fornecedoí, pârâ âs necêssárias

correçõ€s, com âs informações que motivaram sua rejerção, sendo o pagamento rêahzado após a reapresentação das notês fiscais em fatrras

8.4 - Nenhum pagamênto isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçoês, nem implicará aceitaÇão

d€finitiva do Íornecimento.

8.5 - O Contratante não efêtuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bêm como, os que forem nêgociados

com tercelros por intermédio da operaçáo de "factoring";

8.6 - As despesas bancánas decorÍentes de transÍerêncra de valores para oukas praçâs s€rão de responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSÍAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os prêços registrados manter-seáo inalterados pelo periodo de vigência da presênte Ata, admitida a revisáo no caso de desequilibrio da

equaÉo econômico financeira inicaal deste instrumento a paÍtir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual

determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisáo não poderáo ultrapassaÍ os preços praticados no mercado, manlendo-se a diferença

pêrcentual apuradâ êntÍe o valor originalmente constarte da proposta e aque,ê vigênte no mercádo à época do íêgistro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superioí à média dos preços de mercado, a PreÍeitura solicitará ao fornecedo., mediante coÍre§pondência,

redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4- Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura podeÍá íescindir esta Ata e convocâr, nos terínos da legislação ügentê, e

pelo pre@ da pÍimeira, as demais empresas com preços regislrados, cabendo rescisão desta atâ de registÍo dê preços e novâ licitação em

ca6o de lracasso na nêgoc1ação.

9.5- Será considerado compaliveis com os de mercado os preçls Íêgistrados que íoíem iguais ou inferiores à média daquel€s apurados pela

PreÍeitura.

10. DO CANCELA'TENTO DA ATA DE RECISIRO DE PREÇOS

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

a) Quando o fornecedoí não cumprir com a§ obrigaçôes constantes no Edital e nes§a Ata de Regisfo de Preços;

b) euando o fornêcedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorr€nte deste Registro de Preços, nas hipóteses

previstas nos incisos I a Xll, XVll e Xvlll do ad. 78 da Lei 8.666/93;

c) em quaisquer hipótesês de execução totalou parcial da requisiÇão/pêdido dos produtos decorrente deste regisfo:

d) 06 preços registrados se apresentârem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e iuslificadas;

0 descumpÍir qualquer dos ilens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o romêcêdor será inÍoÍmado por correspondência, a qual §erá iuntada ao plocasso

administrativo da presente Ata.

10.3 - No câso de s€r ignorado, incerto ou inaçessiv€l o endereço do Íornecedor, a comunicação será feita por publicaçâo no Jomal Oficial do

Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partiÍ da Última publicação.

10.4 - A solicitaçao do fomecedor para cancelamento dos prêços registrados poderá nâo ser aceita pela PreÍeitura, Íacultândo-sê a êsia neste

caso, a aplicaçáo das penalidades pÍevistas no Edital.

1O.S- Havêndo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividâdês do Fomecedor, rdativas ao Íomecimento do itêm.

10.6 - Caso a prêíêitl.ría não se utilazê dâ preíogatlva dê cancelâÍ êsta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspendeÍ a suâ execução e./ou

sustiar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra intêgralmente a clndição contratual infringida.

10.7 - A Atâ de Registro de Preços será cancelâdê aulomêlicámente nas segÚintes hipóteses:

a) PoÍ dêcurso dê Prazo de validade:

,1. DOS PREçOS

11..1 - Os preÇos apresentados na pÍoposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: cusios diretos e indiretos, tÍibutos incidentes,
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taxa de administração, servrÇos, encargos sociaas, trêbalhistas, seguros, fretes, lucro e outos nêcêssários ao cumpnmento intêgíâl do objeto
desia Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O desclmprimento injustiÍicado das obrigaçôes assumidas nos termos destê êdital, sujeita à contÍatada a multas, consoante o caput e

§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, naÍorma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cenlo):

b) a partir do 6" (sexto) atê o limite do 10p (décimo) dia, multa dê 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexeqrção total da obíigação a
partir do '11o (décimo primeiÍo) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanÇões cominadas no art. 87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pela rnexecuçào total ou parcial do objeto adjudicado, o
Município de São Bernardo. através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a prévia e ampla deÍesa, aplicar à Contratada
multa de até '10% (dez por cênlo) sobre o valor adjudicâdo;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retkar a nota de empenho injustificadamente ou se nâo apresentaÍ situaÉo regular no ato da Íeitura da
mesmâ, gârantida prévia ê ampla defêsa, sujeitar-se-á as seguintes penalidâdesr

12.3.1. Mula de alé 10o/" (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Susp€nsâo tempoÉria de participar de licitaÇôes e rmpedimento de contrâtar com o Município de São Bemardo, por prazo dê até 02
(dois)anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública N,lunicipal.

12.4 - A licitanie, adjudicatáíia ou clntratada que deixar de entÍegar ou apÍesentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
rotardamento da execuçâo de seu objeto, não mantiveÍ a proposta, Íalhar ou fÍaudar na exec-uçâo do contíato. comportar se de modo inadÔnêo

ou comêtêr fraude Íiscal, garantida prévla e ampla defesa, ÍicaÍá impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e,

se for o caso, o Municipio de São Bernardo solacitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornec€dores do Estado por igual periodo. sem
prejuizo da açào penal correspondênte na Íorma.da lei:

12,5- A muha eventualmente impostia à contratiada será automaticamente descontada da Íatura a que fizer lu§, acrescida de juros moratórios
de'1% (!m porcento)ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da PreÍeitura Municipalde São Bemardo, seÍ-

lhê-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias utêis, contados de suâ intimaçáo, para efêtuâr o pagamento da multa, após êsse prazo, não sendo

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão compêtente para que seia inscrita na divida ativa do l,lunicípio, podendo,

ainda a Prefeitura proceder á cobranÇâ iudicialda multa:

12.6 - As multas previstas nestra seÉo nâo eximem a adjudicatária da rêpaÍaÇão dos eventuais danos, p€rdas ou prêluizos que seu ato punivel

venha causar ao Município de São Bemardo.

12.7- Se a Contratada não proceder ao recolhimento da mullâ no prazo de 05 (cinco)dias út€is, crntádos da intmação por parte da Secretaria

Municipal de Administraçáo, o respect vo valor será descontado dos créditos que estê possuir com a Secretaria Municipal de Administraçáo, e,

se êstês nâo forem suficiêntê§, o valor que sobejar sêrá êncaminhado para inscíição em Divida Aliva o execução pela Proclrradolia GêÍal do

Municipio;

12.8 - Do ato que aplicaí penalidade cabeÍá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciênciâ da intimação, podendo a

AdministÍaÉo reconsiderar sua decasão ou nesse prazo encaminh+la devidamente inÍormada pala a apreciâÉo e deci§ão superior, dontÍo do

mesmo prazo.

13. DOS tLlClÍOS PENAIS

13.1 - As infraçoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais

cominaÉes aplicávêis.

,r. Dos REcuRsos oRçAMÉNTÁR,os

'i4.'Í - As despesas decorentês das contratraçóes oÍiundas da pÍesêntê Atâ de Registro de Preçps, coÍrêrão â conta de dotaÉo orçâmêntária

do ano em curso, ou das demais que possam úr a adênr a presente Ata, às quais seráo êlencadas em momênto oportunol

,i. DÁs orsPosrçôEs Fl rÁrs

15.1 - As partss ficam, ainda, adstritas âs seguinlgs disposições:

I - Todas as altêíaÉes qus s€ fizerem necêssárias serâo íêgislradas por intêÍmédio de lavíatura de termo aditivo a presente Ata de Registro

de Prêços.
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ll - Vanculam-se a esta Ata para fins dê análise técnicá, jurídrca e decisão superior o Edital de Pregão Eletíônico ISRP no.015/2022 ê seús

anexos e as propostas das licitantês classificadas.

lll - É vedado câucionar ou utilizar o contrâto deconente do presente registro para qualquer operação finânceira, sem previa e êxpressa

autorizaÉo da Prefeitura.

16. DO FORO

.16..1 - As partes contratantês elegem o Foro da Comarca de Sâo BeÍnaÍdo, Estado do lvaranhão, c!Íno competentê para dirimir quaisquer

questões oÍiundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administÍativa, renunciando a

qualquêr outro, poí Írars privilegrado que seia.

16.2 - e por êstarem de acordo, as partes firmam a presentê Ata, em 03 (três) viâs de igual teoÍ e íorma para um só eíeito legal, ficando uma

via arquivada da sede da CONTRATANTE, na íorma do Art 60 da Lei 8.666/93'

São Bernardo - N.,lA, 28 (t'atço de 2022.

Preíêitura Municipal São Bernardo

Francisco das Chagas Carvalho

AMSERVICELTODA

cNP J. 39.822.3/21 0001 -22

MARGELO VICTOR SOÂRES SOUZÂ

CPF n' 045.600.653-22

Áurori vâldoane Pêssoa dos Sa"o§

Códito de idenücâ9Âô : 7frObgÜa27b67 filí6bgb522ea'kê2d89w6a

ATA oE REGISTRo DE PREçoS N". ol0/2022. PREGÃo ELETRÔMco SRP N'o10/2022 PRocEssO ADi'lNlSTRATlvo N" N'202201í
_ CPL

pelo presente !nstrumento, o MunicÍpio de sáo Bêmardo, Estado do Mâranhão, com §€de administrâtÚa' na Preíeitura Municipal locálizada na

praça Bernârdo coelho de lmeioa. inscrità no cNpJ sob o n".06.125.389i0001-88, repíesentado nestê ato pelo gestoÍ responsável

FRANClsco DAS cHoooa 
"o*u**o-lôi"à-ot-J" 

iea'r" a" ra"ntidade n'572348 e do cPF n'182609 183-15 RESoLVE' íesistrar os

píeços da empresa: t,tnrRtz relecorr,irhÉLi, cNp.r, r z.qoe.9ao/000'l-31. sediada na Rua Bernardo Lima no 1257 sala (a) cep; 6555G000

centro são Bernardo - rua, por intermeãio 
-oã'"lu ,"pi"""ntr*" legal sp(a) Renata Nunes Araújo, portado da carteiía de identidade no

04961s672013-0 ssprvn e oo cpr: ozã.-oãzltã-la na" quantioadeJestimadas na seção quatro desta Ata de RegistÍo de Preços, de acordo

com a dassíicação por elas atcançaca po-rlür, ut"noánOà u" 
"ondições 

pÍevista§ no ústrumento convocatório e as constantes dêsta Ata do

Registro de preços, suieitando-se r" pJn", j" nor.u" constantei da Lel n'. 8.66ô/93, Lei n". '10.520/2002, Decreto no 10024/19' Lei

ôãiipi"rã*", n; 123/2b06 e suas alteraçôes, e em conÍormidadê com as disposiÇões a §eguir:

1. OO OAJETO

l.lRegistrodêPreÇopaíâFutuÍaAquisiçãodeinsumosde]nÍormáticasetonrers,paraalenderasnêcessidadesdassecíetariâsMÚnicipâis
de São Bêrnârdo/MA.

ÍoÍnecimento, em igualdade de condições'

2. ÀDESÃO DE ORGÁOS NÀO PARflCIPANTES

1.1.1 _ Este instrumento não obnga aos óRcÃos E ENTIDADES a llrmarem contrataçôes nas quantidades estimadas' podendo ocorrer

ticitaçó€s espêciÍicâs para aquisição o"t"i"'t"iáã" " 
legislâÉo pêrtinênte, sendo aisegurada ao detentor dÔ registro a preíerência de

2.1 _ A Ata de Registro dê pÍeços, duranre sua vagência, poderá ser utilizada poí qualquer órgáo ou entidade da AdminisfaÇão indusive

auta.quias federais, estâduais or.r -r",;;";;;;;ã;; p-iuiicos, estatars ou ainàa de regime próprio que não tenha paÍticipado do certame

licitatóÍio mediante previa consulta ao Órgâo gêrenciador'
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