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ExTn^Ío TERro oE t{ oN_oc^ÇÃo _ EREGIO ELEÍnôxrco .. o13r2ozl

PÍegão Ehkônico N-o 0íry2022, Proco§so Admini6trativo N. 2022023/CPLíÍA. Ot €to: REG|STRO DE PREçO PARA FUÍURA AeUtS§^O
oE GÊNERos aurEríoos panl lrexDER as NEcEsEtoaÍNs DA pREFEmTRA multctpal DE xÂcAlxÁts oe À-retoairÀ
cooskjerândo a regulâÍilr€de do pÍocodimenio, hoi por bom, com bes€ no anc. vt, do âít ,É. da Lei Fedeíal no 8.666/93. Hoflo,LoG R G§

^ilons 

do obioto llcltado, a êmprosa: C ToBI S C DE CASTRO LTOA , CttPJ: 39,5í9.8601000í.71, tocatizada á Av. Francisco Tobies, no 12j ,.-l,l8qdhã6s d6 Alm€ide- MA
VPre{eitura Municipal de Megelháos do Almsida/MA, 04 do maio de 2022. Franosco de Assi6 Aragào, s€cÍoiário Municipat dô Fimnçás.

Àrlo. F.!rr!/ P.§soá d, Srv,
Cdrgo d. d.nrrfiaro : OcSgdc,c I g? 3v19/ãOa5€{o3d.ê t c1 U4ô 1 ú

ExrRATo rÊRffi) DÉ al},trorc ç^o - piEcÁo ElErnôfllco lt :. o1ü1ma2

Prêgão Ebtúnico N.Ô 0t9/2022. Procêsso Administrativo N.o 2022023/Cru[tA. Obiotoi REGTSÍRO OEPREçO pAR FUTUR^ AeUtStçÁO
oE GÊ[ERos AuÍEttíctos PARA aTENDER as r{EcEsIitDAoEs DA pREFE TuRA murtcrpll oe úecllrÃEs oE aLrErDA/ a.
C,onsid€rando á regulariiado do proc6diln6nto, hêi por b€rn. côm basê no inc. Vl, do ãrL 43. da Lêi Fêdorâl no 8.666re3, ADJUDICAR o it€ns
do obieto licitado, a empí€êâr C TOBIÀS C DE CASTRO LÍDA, CNPJ: 39.5í 9.E60/ú01.7í, tocâtizada á Av. Francisco Tobias, no .121,

Magalhães dê AlÍnêUa- t,lÀ
Preí€ilur9 Munbipal de Magalhãos de Almoids/MA. 04 de maio ds 2022. Francbt pessoa cta Sitva, pregoeiío Munidpât.

Aulot Francgt Pe@a da Slra
co.ligo dâ'ddo ic$?âo: 3,bloJ614337 I 3e651 o<klbc3e3bê/t99t,lceQ7 b 1

EXTR^TO TER O DE HOflOLOGAçÃO - PREGÀO ELEÍRôN|CO N.o 0íú2022

Pregào Elelrônico N." 0'lÜ2022, P.úê$o Admiôis]fdliuo l§ 2o22o22lCPUMA- Obietoi R.glsLo de proço p... e co.{ratrçÉo do êmp,e5.
ê3p.ciâllarda part p.aatação da aaÍviços dê con.últoria o aaaa3loria lócnlca adrninbthtlvs, vLândo elabor.r plsnGjemontor
osltalógicoa, com o arcopo d€ daa supo.la à3 pollticâ3 públicas, com o obiôtlvo do promov.r. capta. racurlo6 e invertlmsntos parà
a sôcrôtatir do laúdo do munlcipio de Magalháos d€ Almalda,Ílla o pãrà oxocut., pÍoioto de aumonto do toto de ctr'teio da 6aúde com
â uüllzação do ístraúrdrta dg lofrwárE intâgr.do qúe atuo na go.lão d. .áúrde pública munlclpal no àmbito de ãtonção primária,
módia o âlta compbrldada, aagubÉo, conlrolê o âv.llagáo, capacitaçõer para ar .qulpet da Eaúdo ontrú outra3 necrsridadas
inetÊôl.E ao aspott da gettâo dê !.údÉ. Consid6rando a regulaÍidade do proc€dimento, hei por bem. com base no inc. Vl, do aí. 43, da
Lei FedêÍalnô 8.66d93, IIOflOLOGAR os itens do objeto licjiado, a empÍesa: PUBLIC^ ASSE3SORIA EU GESTAO EmPRES RtÀL LÍDA.
PUBLICA ASSESSORLA, com êndêrêço: SCN Ouadra 05, Bloco A, Eôtrada 50, T0Í16 Norte, 1218 - BresÍlis Shopping, CEP: 7O7lt 9OO,
8âiro: As8 Norle, Brasllia/DF, inscritâ no CNPJ sob o no 36.148.383/0001-97.
prsleitura Munacipâl do Mágalhàos do Almeida/MA, 25 dê abril do 2022- Francisco de Assis Aragão, SocÍetáno Municipâl ds Finanças.

,

Àulot: Fônciêl Pô!§@ da Silra
Códi(p de ktedficâÇéo: / 1 52.rb799a 3aqôa252 5a 1 9dnêÍhê3e2 33t t

exTRÂTo TERyo DE ADJUotcAçÀo - pREGÁo ELETRONtco N." o1ano22

Písgão Elêt Ônico N.o 018/2022, Processo Administrativo N.o 2O22O2ZCPUMA. Objgto: RegigtÍo de pÍoço p.Ía . contÍ.taçôo do ompío3â
es9lcializadr gara pnürtâção da sorvlçor dc corrullod. r !!3!!!oÍlr ócnlcr .dminlrr.tiva, vll.ndo Gltôorrr pLn.iâminto!
aslratógico3, com o a8copo do dar supoÍlc às políicar públlca!, com o oblrliyo d! prornov.r. capt Í r!cur.o. c lnvaltlmcntos pôra
a socr.t ria dc aaúdr do munlciplo dG lhg.lhe.3 dc Alm.ldarll. c p!r! .xccut r proj.to da.uÍtl.nto dc ho d. cu.t io d! i.úd. com
â utilizaçâo d. íôirômentâ dô âoÍlwat lntôer.do qur rluô í! glrtao d! ..úd. públlcâ munlclp.l no ambtto d..t nçio pÍlmári.,
módla € alta compbxidada, tlgubção, coírt olr a lvallaçâo. câpact|gõa! parr aa aqulclt da tsúda anlrr olrlraa nacaaaidâda!
lnerrnto3 âo lupoÍta da gaatão do 3aúda. Considêlândo a r69ul€id6d6 do procodimeoto, hêi por bom, com bâsê ôo inc. Vl, do 6d. 43, da
Lei Fedêr8l no 8.666/93, ADJUOICAR o nens do obieto licitado, a smpÍê3a: PUBLICA ASSE§SORIA Ell GESTAO EúPRESAR|AL LTDA -
PuBLlcA ASSESSORIÀ com erÚereçpi SCN Ouadrâ 05. Eloco A, Ênfadâ 50. Tôíre Norte, 1218 - Brasítiá Shopping, CEP: 7O7t$ 9oO,
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tefiha nenhum vatoí a Íeceb€r d€st6 órgão da PreÍeikjra Municipal de I{AGALHÂES DE ALXEIDA/XA , sêr-lheá concedido o prêzo de 05

(cinco) diãs uteis, contados de sua intimação, para eíefuar o pagâmento da Írulta, Após ess€ pí:rzo, nâo sêndo êígluado o págâmsnto. seus

dados serâo encaminhados ao órgâo competente paía quô seja inscíta na divida ativa do Municipio, podêndo, ainda a Píof€ifuía proc€dgr á

cobranÇá iudicisl ds mutái 12.6 - As multa6 pÍsvistâs nêsta soçéo não êximem a adjudicatáía da têíÉração dos oventuajs danos, p€rdas o!,

prejuizos quê s€u ato punivel venha câusar âo Munkipio de ITAGALHÂES DE AL EIOA/ A . í2,7 - Se a Con§'átada náo prcceder ao

recdhimento da multa íp prâzo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimaÉo poí paíte dâ Secreiaís Municipal de Administmçáo o

re§pectivo valoí sará descool,âdo dos cÍéditos que esla possuÍ com a SêcretaÍi8 Municjpal de Adminis!"açâo, e, se est€3 náo íore.n sufici€nlôs,

o valor qu€ sob€iar s€rá onceminhado p€ra inscÍiçàó êm Dividâ Aü\ra ê êx€cuÉo pola ProqJradoria Geral do Municipio: í2.8 - Oo aIo que

apliceÍ p€flaltd6dô cabeÍá ao.rríso, no prâzo do 05 (cinaô) diás r.1t6is, a contaÍ da ciêncra de intimâçáo, podsndo a Administraçáo reconsil6íâr

sua deo6áo ou nosse p.âzo encâminhâla deüdamênte iííoÍÍnêdê paía a aprêciáçáo e decisão sup6íbÍ, donlro do mesmo píazo. í3. OOS

ILICITOS PEt{AlS í 3.1 - As infÍações pênâis lipificadas na Lêi 8.666tr3 sê.ão obieto do processo iudicial da íoÍma l€almer|le pÍêvisl,a, sem
prejulzo dâs domais coÍninâçôos aplicávâis. í4. DOS RECURSOS ORçA ENTÁRlo3 ía,1 - As despôsa6 dêcoÍÍ€Íltês das conlrâteçôÊs

oÍiundes da presênls Atâ dê Rêgisho do Preçôs. co[erâo á côntâ de dotacâr orçâmêntária do ano em cuÍso. ou das demeis que po3sam vir e

âdsri. á prcsênte Ata, ás quais sêrão elencâdas em momgnto oportuno: í5. OAS OISPOSIçÔES FINAIS í5,í - As panôs ficám, 3inda,

edstritas às seguintss disposiÉes: I - Íodas as altêr"áçóês quo s6 fizorêm nÊcâssáries seÍão registadas pot lntermádio dô bvrâiuÉ de teÍmo

aditvo a píêseot€ Aiâ d€ Registro do Pr6ços. ll - únculam-sô Ê ssla Aüa para fins dg analis€ técnicâ, iurÍdica o d€cisáo supsrior o Edital dg

Preqáo El€l.ôniÇo ISRP no.Oí8/2022 6 sôus aneros e as pÍopostás dãs licitanlos dassiÍicadas. lll - Ê vodado caucionar ou utili2ar o coofato
dscorêntê do pEsênte aegisfo para qualqugr opêrâção finãnc€ira, sem pIeúa e exprÉsse autorização dâ PÍeroitúra, 16' DO FORO í6.1 - As

parts§ contÍatante§ etêgsm o Fo.o da ComaÍca dê XAGALHÀES DE ALIEIDA/IA, EstÊdo do Marànhão, como oomp€t€nle para dlrimir
quaisquer queÊtÕ€§ oÍiundâs do prêsêhtê contrôto, indusivo 03 casos omissos, que nõo pudeem 5oÍ regolvido§ pêlô via administÍatNa,

renunciândo a qualquer outro, poÍ mais privileghdo que sêia.íG,2 - I por estarêm de a@rdo, as partes firmam a pÍêsêde Atâ, êm 03 (trés)

vtas de igual lôo.6 foma pa.a um só oíôito legal, ficândo uma via arquivada da s€do dâ COIITRATAI{TE, nâ lorma do Art. 60 dâ L.i 8-666/93

AGALHÂES DE ALTEIDA - TA,26 & A6íiI dE 2022.

c& tp ü úeit i ncàçb : 4 2b, oz r, eosw ##ff!a?tr"* rYÂ

EXTR To cAD sIRo RESERVA aÍa DE REBtsTRo oE PREços Nt oíGr2ozl - PREGÀo ELEÍRÔNEo sRP t{.'oíerix}úl

EXTRATO ATA DE REGTSÍRo DE PREçOS N. ot6r2o22 PREGÂO ELETRÔNlco sRP Í{' 01012022 VALIDAOE: 12 (doze) rn€ses

contados a partir dâ data dê sua publicâçáo no DÉ.io Oíicial dâ união ou do Estado do Maranhão ou do município dê Magêlhâes de

Almoide/irA Pelo pres€nto inst umsnlo, o Muntcipio d€ nAGÀLHÂES OE 
^LIEIOA, 

Estedo do Maranhão, com a€de adminiskatrva, nâ

Profoitura Municipal, locâlizedana Rua Mánool Piros d€ Câstro, no 279, Cêntro - CEP: 65.56G000, inscrita no CNPJ sob o no

06.9ES.976/OOO1-O9, r€prês6ntrado n6ste eto pêlo g€slor rêspoosávêl Sr. Franosco dê Assis Arâgão, CPF: 376.189.20440 - CNH:

0124760000724, residonte em Magalhãds ds Ameida/MA. RESOLVE .€g rlrar os preços da empresa: R FRAI{CKLIN OO REGO LlÍ{Â
EtRElLl, Endereço: Rua das tulipas ,N. 345, BairÍo: J@uei, Teíesina - Piaui, CEP: er.049-140, in§cÍila no CNPJ sob o N'

27.179,006/0001-24, repÍesentiante lêgal neste ato SÍ. Romulo Franklin do Rego Lima, CPF: ô61.593.26368, RG: 2.23&975 SSPPI, resadente

6 domici$ado: Rua Ouarenta, No600, Apt 3O2, baiÍÍor Uruguâi, CEP] ô4.073-175, Torasina - Pl, nas quântidsd€s estlmâdas na sêção quâtro

desta Ata de Regbfo de Píeços (Cadôstro do Rêserva), de acoído com a dassificâÉo por ol3s skánçado por ilom, atêndendo as condrçõês

preüstas no instrum€oto convocátório ê âs constantes d€sta Ala do Rêgistso do Prêço§, suieitando-sê as partes às noÍmas constânles dê Ler

no. 8.666/93. L6i n. 10.520/2002, Docreto no 10.02,V19, Lêi Complomêntaí no. 123/2006 e suas allêrâç,7ões, e em coníoímidade com as

disposiçôês â seguir: í. DO OBJÊÍO 1.'l - A prêsênte liciteÉo tem por obieto o REGISTRO DE PREçO PAR FUTURÂ AOUISIçÀO DE

GÊNEROS ALIXÊiÍlICbS PARÂ ATÊNDER AS IECESSIDAD€g DAS SECREÍARIAS ÍIiUNICIPAIS OA PREFEIÍURÂ I{UNICIPAL OE

iIAOALHÀES DE ALIEIDATXA, confoÍme condiÉes e especificaçôes constanlês nesta Atâ, no Editâl e seus ânexos. í-l-í _ Este

instÍumento náo obrigâ sos ÔRGÂOS E ENTIOADES a ffímarêm contralaçõês nâs qúantidêdâs estimadas. podendo ocorÍgí licitaçóes

esp€ciÍicas para aqulsiÉo do(s), obêdecilãs a legislaçâo p€Ítin€nt6, s€ndo Essoglrada ao detêntoí do rêglstío a prêierênciâ de íomecimento,

em iguatdade d€ condiçôes. 2. AlrÉsÃo DE oRcÀos xÃo PARTICIPAI{TES 2,1 - A Àtâ de Rêgistro d€ Prsços. duíants sua vigênciâ,

poderá seÍ ulilizada poí qudquer órgão ou entidade da AdminElraçáo inclus|ve autâÍquias íedeaàis, e§tâduáis ou munlcipars da órgãoa
públicos, estatiâÉ ou ainóa de regime píópíÉ que não tenhá panicipaclo do ceíLame licitatório mêdiantê pÍêvra consulta ao órg5o goíenciedoí-

2.2 - Os órgáos e €ntidadês que não psítopsram do Íêgaslro de píeç4s. quando dêGêjarem fazor uso da Ata de Regisuo dê Proços, deverão

manifêstaÍ sou interesse iuÍlto ao órgão geÍonciador da Ala. para que êstê indique os possíveis ÍomecêdoÍes e re§pêcttvos prêços â serem
praticados. obedecida a oÍdem de clâssiÍtcáÉo. 2.3 - Caberá ao fomecedol beneficiáno da Ala de Registro dê Preços, obseÍvadas as

clndkÉes nele estabelêcidas, optar pela aceiteçáo ou não do fomêcamento, independentemeíte dos quanlitativos regislaados em Ata, desd€

quê o Íornecimento não píejudiquê as obrig€çõês entêriormênte âssumidas. 2.4 - As âquisiçôe§ ou contrataçôes âdiooneis, não Poderão

6rc6dêr, por órgâo ou poí entidâde. â 50% (cinquenta por cento) dos quântitativos rogistrac,os na Ata do Rogistro do Proços durâôto sua

vigêncjâ, 6 âinda o quantitativo decorênto das âdssõos à âtá d6 regislro dê preços nào poderá oxcedor, na totalidado, ao dobro do quantitativo

d6 cada itêm Í6gistrado na ata dg regtstao de pÍgços para o óÍgão gôrenciàdor o para os órgáO§ partlclpantos. indopsnd€ntemênte do nÚm€ro

de óígâos náo pânicipanl€s qug, desd€ quo dêvidamentê compÍovada a r'í.irteg6m ê o cumprimenlo das ôxigêncies da legi§lâçáo vigeote 3.

OA GÊRÊNCIA OA PRESÉi{TE aTA oE REGISTRO OE PREçOS 3.t - o gÊrenciamento deste instrum€nto câborá a PreÍêitum Municipal dê

6/ 15

DOM - Mâgâlháês de Àmeida. Seg. 09 de Mai oe 2022 Aôo vl Edi.jo \' 441

Prefeitura de Magalhães de
Diário Oficial do

Écliia

'B



A.1o Vl ÊJi.:o - ND 841

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Magalhães de Almeida

lr a ç3"/

d
Magalháes de Almêida/MA . 3.2 - Â presente Ata têÍá valtdado de jz (doze) mesês, contados a paÍtir de sua publicaÉo no Jomal
Estado/MA. 3.3 - A S€c.etâria participanto dggta Ata de Rogistrc dê P!'Bços ó s SacÍetana Municipal d6 Educaçâo ê domáis Socrêtarias
Municipais: 4- OO CONTRATO a,í - O preço a quantidadê ê a especific;ioão dos seÍviços ou pÍodrrtos .êgisffios nesla Ata €ncontrâm-s€
indicados na tâb6la abâixo:

F .:) .0
LoTE t-aurErllos. itÃo pEREchrEls t. ufl
oEscRrçÁo Do pRoouto o

AÇÚoAR PAcoTE oE 01 KG uN
o

2 AOOÇANTE 200 ML

ITEH

5

MARCA AÍD Vtlot
Unldrd.

V.lor TOTAL

33.540,00

5.000,00

3.880,00

3.980.00

37.500.00

29.360.00

41.400,00

í6.000,00

7.000,00

9.225,00

26.000,00

12.000,00

8.700,00

10.410,00

E
Folha: 4 , X-'-_-..
Rubrica: B, --. -

3 AMIDO DE MILHO OE PACOTE 2OOG uNt
D

MAISE

4 ACUCAR DEMERÂRA 1 KG

oLHO 6000 5,59
DÀGUA

UNI SÍEVIA 5OO 10
D

1000 3,88

UNI
D

uNlÀo 1000 3.98

J BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOÍE
4OOGR

rcÍ
PC
T

PC
T

0

UN
o

UNI

ESÍRÊ ôOOO 6,25

4000 7,34

7

CLUB
SOCIAL

BISCOIÍO SALGÂOO TIPO CREAM CRAKER
PÁCOTÊ 4OO GR

ES 60«) 6,9
TRELA

8 cAFÉ ToRRADo E Moíoo PcT 25oG UN PILAO 2OOO 8
D

9 CÁNJICA ÁMARELA sOOGR UN
D

YOK| 2000 3,5

10 FÂRIN}|A DE TRIGO PACOTE DE 1 KG

ô BISCOITO INTEGRAL PACOTE 4OO GR

1í FÁRINHA úCTÊA SACHE DE 6OOG

12 FLOCÀO OE MILHO PÁCOTE DE SOOG

13 LEITE SEM LACTOSE LÂTA COM 38OGR

14 LEITE CONDENSAOO 2OOG

15 LEITÊ DESNAÍÂOO EM LATA 3OOG

18 MARGARINA POÍE OE 5OO G

19 MASSA DE ARROZ PARACUSCUZ sOOG

20 FLOCO DE 3 CEREAIS 210 G

8.7 í6.200.00

uN NESÍL 2000 21,* 43.160,00

uN ROSA 2000
D BRANC

ED

KI
FLOCÃ
o

2s00 3,69

NTNHO 1000 26

1500 I

KTFLOC 200C 4,35

1500 6,94
NESTO

o

16 LEITE EM PÔ INTEGRAL zOOG UNI ITALÂC 5OOO 8,6
D

17 LEITE LIQUIDO INTEGRAL UHÍ OE 1 LITRO UNI
D

PIRACA 2OOO

NJUAA

UNI
D

PIRACA 1000 6.58
NJUBA

UNI
D

UNi PRIMO
DR

6.580,00

TTAMBE 2000 13.32 38.610.00

43.000,00

7.3 14.600.00

Ão
UNI
D

UNI
D

KG2r ÂLHO-Oí XG tN 1m0 18,56
NATUR

18.560,00
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KODI
LAR

22 ÂçÀFRÀO PACOTE 4OGR

ARROZ í KG

ARROZ INTEGRAL 1 KG

COLORAL PACOTE 4OG

CONDIMENTO PACOTE 4OG

SELECÍÂ OE LEGUMES LT 170 G

MOLHO D€ TOMATE 340 G

EXTRATO DE TOMAÍE SACHE DE 34OG

MILHO E ERVILHÂ LATA 170 G

a

Fci

lil 5qo ,

2

PC
T

KG

KG

PCÍ

500 2.98 1.490,00

Íto 80ir0 7,4 59.200.ô0

20ríj 12,59 25.180,00

o

2X

24

25

2a

29

30

31

33

34

35

36

38

39

40

41

13

44

JoÀo

ouERo í000 3,62

ouERo 1000 5,6

1500 4.58

126Á

AVINE 900 19 58

t'1t:

Íro
JoÂo

MÂRÂT 1OOO

UNI MÂRAÍ 1OOO 1,14
DÀ
uNt ouERo í000 s,52
D

UNI
D

UNI
D

KG

PCÍ
UNI
D

uNl coNco 1000
D RDIA

Flocesso
Fotha
Rubrica:---L*.

-o

t

FEUÃO TIPO CARIOCA 01 KG

MAoARRÂo ÊSPAGUETE 5ooG

IDEAL

ARAND
tNt

OUERO

2000

3000

1í.5a

5,74

23_160,00

17.310,OO

RUB| í00,0 7

200 1,8S

2,9A

3,56

3000 36,65

17

17,5

2.000.00

1.140,00

5.520,00

3.620,00

5.600,00

6.E70.00

12.640.00

'17.622.04

378

1.788,00

7.000,00

136.000,00

109.950,00

ÓLEo oE ooMESTIVEL goOML

ÔVOS. CART, O3O UNIDAOES

PALTTO - CX. C/r00 UNTOADES

SAROINHA A ÓLÉo EM LATADA 125G UNI
D

VINAGRE 5OO ML

CÂRNE SEM osso€IFE E MoioA)

CARNE COM OSSO

CA
RÍ

CX

KG MAR E 600
SAL

UNI
D

MARAT 12OO

FORBO 3{nO
I

COXA E SOBRECOXA OE FRANGO

FÍcaoo aovtNo KG

3000

1000

51.000,00

17,500,00

46KG

KG

KG

KG

KG

KG

FRIGO
IL

FRIATO

FRIGO
TIL

FRIATO

FRIATO

200i

2000

19,58

24,12

3S.160,00

48.240,00

5. DA ErÍREGA 5.'l - Os itens .êgistÍados dêvêrão seÍ executados confome teÍmo de .eíerência do Edital de forma fÍacionsda (se
n€cossário) e confôrmo Íorâm solicitâdos pêlo setor compâtênle. 5.2 - O píazo máximo para ênkêga s€rá diário conforme solicitaÉo e p€dido
eíetuado pelo dêpaítam€nlo dê compías dã PÍeÍeitura Municipal de Magalhãê§ de Atmeida/MA. 6.DAS OBRIGAçÔES DA COITRÂTADA G.l
- Exocuüâ. o íoÍn6cimmto dêntío dos pedrõ€s êstabêlêcidos pela PÍêÍeitura Municjpal, de acoÍdo com as êspêcificâçi€s do edital,
rospon§abilizândo-se poÍ êvontuais pÍ€julzos dâcoÍÍ€ntês do dêscumprimsnto des condiçóês ostabolôcidas. 6-2 - Píâstâr os ôsclarâcimêntG
que forêm soiicitados pêlá PreÍsitura Municipá|, cujas r€clemaçô€s s€ obrigam a âtendêr prontamênte, bêm coÍno dar ciência mediatâm€ntê €
por escrito, cle qualqueÍ ânormalidade quê veriÍicar quando da exedJção dos atos de slra íêsponsabilidade; 6.3 - PromoveÍ todos os moios
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SAL REFINADO í KG

4.272,00

FRANGO INTEIRO GONGÊLADO

FILE DE PEITO DE FRANGO
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n€cêssários à garantia da plona opêracionalidadê do foínêcim€nto, anclusivê @nsidêrados os casos d6 grevo ou
naturezâ: 6.4- A faha de quaisquer itens cujo íoÍnêcimento incumbe ao ddtôntoí do píeç! Íegistrado, não podorá ser
força maioÍ para o atraso, má execuçáo ou inexocuçáo dos serviços objeto dêste êdital 6 não a êximirá das penalidadês a que gstá eJieitâ pêlo
náo cumprimênto dos píszos e demais condits€s aqui esiab€l€cidas; 6.5 - Comunicar im€diatamgntê a Prefdtura Municipal qualquer
ah6Íação oconjda no ênderêço, conte bancáÍia e outras julgades necessárias para o lBcebimento de coírespondência: 6.6 - Resp€itar e fazer
cumprir a l€gislaçáo ú9 soguíança ê Administrâçáó no trabalho, píovistas nas normas regulamqntadorâs psrtinEnt€s; 6.7 - FiscaÍzâr o perf€ito
cumprimonto do fomodmsnlo a quo se obrigou, cabondolhe, lnlggralmente, 06 ônus dscoíÍêntes. TalfiscâllzâÉo dar-s6.á indêpendentêm€nte
dâ que será exorcida por estê PísúeihrÍa; 6.E - lndonizar terc€ircs e/ou à píópíia Prefgitura em câso de ausência dr omissão do fiscalizáçáo dê
sua parte, pêlos danos ou prejuizos cêusados por sua Grlpa ou dolo, dêvgndo a contratada adolar todas as medidas prevgnlivas, com fiel
obsêrvànciã às oxigânciaE das autoridad€s cornpêt€nlês ê às disposlçôes hgâls vigehtesi 6.9 - Fom€csr os produtos, conÍorms esdpulado
oeste edilal e de âcoÍdo @m a p.opostâ âpresêntâdâ; 6-10 - O atraso na exêcução cabêrá penalidedê e sánçôês prêvistas no ilem í2 dâ
píesohte Ata. 7-DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE 7.í - ConvoÇar a licitanle vêncsdorâ pâra a Ígtjrada da mom dô Fomôomênto dos
itens registrados: 7.2 - Fomgcer à empaêsâ â s€r conlralada todas as informações e eschledmenlos que venham a ser solicitâdos
relativamenle ao obieto deste Edltâl; 7.3 - Efêtuar o pagâmento á emp.s56 n6" condiçóes estabelocidas nôste Edital; 7.,1 - Noffcâr por
escÍito, à empresâ cutÍatadâ, toda e quahuer inegulafidadê congtatada durante o rocebimento do obieto: 7.5 - Nenhum pagâmento sôrá
efetuâdo à empresa detentoía do regisfo. enquan(o pendente de liquidação e quâlqueí obíigaçáo. Egse fato náo será ge.ado. dê direito a
Íeajustamento dê pÉÇos ou a atualizaÉo monêtáriâ; 7.6 - Não hâvgr"á, sob hipótêse âlguma, p€gamento antecipado: 7.7 - Fiscalizar a
€xecução das obrigaçõês âssumidas pelo contÍatado. 8. DO PAGA ENTO 8.í- O pagamento será efêtuado até «) dias aÉs a emissáo da
nota fiscâl devidamonle alestadâ pel8 SêcretâÍia rêsponsável; E2 - O Contíatâdo/bmêcedoÍ deve.á iftlica, no corpo dâ Notá Fiscâl/fatuÍa,

- 
descriÉo do item íomecido, de acordo com o êspêcmcâdo no Anêxo I e sua Foposta de preço. 8.3 - Cesô constatado algumâ iÍreguladdâde

-fnas notas fscals êÍn Íafuras, êstas seÉo devofuidas ao Íomecedor, pala as n€cassárias corÍ€Ées, com as iníomaçóes q{re moüvaram sua

- rei€içáo, sendo o pâgamênto roalizado apôs a rêâpÍesentaçâo das notas iscais em faturas. 8ra- Nenhum pagam€ôto is€ntsrá o
FORI{ECEOOR/CONÍRATAOO das suas responsabilidâdes e obÍEâçôâs, nem implicaÍá acêitaÉo dêíinativa do foÍnecimênto. E.5 - O
Coniratsnl6 náo eÍetjaÉ pâgsmento de tÍhJlo descontado, ou por meio de cobrânça ern banco. bem como, os quê Íorem o€gociados com
t€ÍcoiÍos por intermédio da opgração de Íactorlng"; 8.6-As dêspo8as bêncáriâs dÊcoíont€s de t.ansÍ6rência dê valorôs para outras praças
sêrão de re§ponsabilidadês do Contrâtâdo. 9. DO REAJUSÍAMENTO OE PREçOS 0.1- Os pÍeços regi§fados mãnteÍ-seáo inalterados pelo
peíodo de vigênciâ de presente Ala. admitida a revisâo no câsô de desequilíbrio da equação econômico fimncêira inicial desle inslrumêoto â
partir de delêrminação muíicipal, cabendo-lhq no máximo o rEpâssê d,o pêrcêntual determloado. 92 - Os proços registrados que sorrerem
Íovisão náo pod€rão ultÍapâssar os pteço6 pratkados no mercado, ÍBntêndo-se â diferênça porcantual apurada entrê o vabr originalmgntg
constanto da proposta ê aquele vigent€ no meÍcâdo à época do registro: 9,3 - Caso o preço .egislrado s€iâ supêrioÍ à médiã dos preços dê
mercâdo, a PreÍeitJra solicitará ao Íomece(br, mediante conespondência, reduçáo do pleço registrado, dê foÍma a adoquá-la. 9.4 -
Fracsssada a nogociaÉo com o pnÍrl3lro colocado a PreÍêitúra poderá r6scindir esta Ata € convocar, nos tolmos da lêgislagão vig6nt€, ê pêlo
pÍ€ço da prim6ir6, as demais omprosas com preços registÍados, cab€ndo rescisáo desta ata d6 Íggistro d€ paoços e nova licitação om c€so do
kacâsso na negociação. 9.5 - SêÉ considerado compôtíveis com os de mercado 03 prg@s íÊgistÍados que íoÍem iguaig ou inÍerio.os à média
dâquêles apurados pêla PreÍeitura. ío.DO CAIICELÁITENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS 10.í - A prêsente Aia de Registro de
Preços podeíá s€r cancêlada ds pleno direito, nas seguintes situaçõ€s; a) Quando o íomecedor não cumpdr com âs obÍigaçôes constântes no
Editâl ê íÉssâ Ata de Reglslro dê Prêç!s; b) Quando o fomecedoÍ dor ca!s; ê rescisão administraüva da Nola de Empenho docofienle desüe
Rêgi§tro de Preços, nas hipótes€s previstas nos incisos I a XIl, XVll e Xvlll do art. 78 dâ Lêi 8.666/93; c) Em quaisquer hipóteses de exec!ção
total ou pârcial da requísiçâo,/pedido dos pÍodúos deconentê d6ste registro; d) Os preçls íegistrados se apíesentarem supeíiores aos
prâticâdos no mercado: o) PoÍ razóes de lnteresge público devidamente demonstradas e lustiÍicâdas; 0 Oescumprir qualquer dos itens da
dáusula sextra olj sátima, t0,2 - Oconondo canc€lamento do pÍ€ço r€gist ado, o iomgcêdoÍ sêrá infoÍmado por coÍÍgspondêncie, a quâl seÍá
iuntada êo prccesso administrativo dâ presente Ala. 10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inâcêsslvel o endêGço do Íomecedor, ê
comunicaÉo será Íêitâ po. publicâÉo no Jomal OÍicial dô Estado/MA, considêrando-se câncolado o preço regist'âdo a panir da úhima
publicação. í0.i+- A soliri!ãção do Íomocador para c€ncelamento dos prgços Íegistrados podeiá náo ser aceita pela Prêfeitura, facul,lândo-se a
esta neste caso, â âplicação das penalid6des pÍevistas no Edital. 10.5. Havendo o cancelamento do pÍêçô regislÍâdo. cessarão todas as
atividades do Fomscedor, rêlatavâs ao brnedmênto do item. í0.6 - Caso a PÍgfeitura não se utilize da preÍíogativa de cãncelar esta Ata, a sêu
êxdusivo cÍitéaio, poderá sGpend€r a sua exêdlÉo elou suslaÍ o pagêmênto das fatuÉs, até que o Fomooedor qlmpaâ inlêgÉlínente a
condição contratJal inÍrhgidâ. í0.7- A Aüâ de Registro de Preços será csncdada ãutomâlicâmentê nâs sêguintês hiÉteses: a) PoÍ dêcuíso do
prazo de validado; í í ,DOS PREçOS í í .l - Os píeços aprêsentados na propostâ devêm induir todos os cusbs e d6pêsas. tâis como: clrstos
diÍetos e indirêios, t.ibuto6 incid6nt€s, tâxâ de administração, sêNir)os, êncâÍgos sociais, trabalhistas, sêguros, frotes, luclo e outíos
necessáÍios ao cumprimsnto intêgral do objeto desta Ats de Registros de Preços. 12- PENALIDAOES í2.1 . O descumprimênto iniustificado
das obaigações assúmidas nos termos de'ste editrâ|, sujeite à contratãdâ a multas. consoante o caput e §§ do ârt. 86 da Lei 8566/93, incidentes
sobíê o vâlor da Nola d€ Emp€nho, na ío.ma seguínle: a) atraso ató 05 (cinco) dias, multa dê 02% (dois por çento); b) a psrtú do 6' (sexto) ate
o limitê do le (décimo) dia, multa de 04% (quatro por csnto), caract6rizandese â inêxêcução toial da obrigaçáo a partií do ÍÍ' (décimo
primeíro) dia de ahãso. í2.2 - Sêm preiuízo das sançóês cominadas no art. 87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pêlâ inexê<xrçào lotâl ou pa.cial do
obi§to adjudicâdo, o Municipio dê 

'IAGALHÃES 
DE ALLElOArflA, aFavés da Sêcrotaria Municipal de Administraçáo pods.á, gêrantida a

préviâ ê ampla dêfêsa, adicar à Conlrâtada multa dê até 10% (dez por cenlo) sob.e o vâlor sdjudicado; 12.L Se a adjudicatána Íecuser-se a
rêliÍar a nola de êmpênho injustifcâdâriente ou se nâo apresentâr siturcâo regular no ato dâ feitura da mesma, garanlida prévia e ampiâ
deíêsa, sujêitâÍ-se-á âs seguintes pênalidadesr í2.3.í. Multa de até l0% (dez por cênto) sobrc o valor adjudicado; í2,3.2.
Suspensàolemporáda dê pâÉjcjpsr d€ licitaçoes e impedimento de contratár com o Municlpio de mAGALHÂE3 OE AL ElDAlllA, por prazo
d€ alé 02 (dois) aôos, e, 12.3.3. Oêdâração de inldoneidade paÍa licÍtar ou contratar com a MministÍação Pública Municipal. í2.iú - A licitântê,
adjudicâtáÍia ou contrâtâdâ que deixar de êntregaí ou âpresentar documântâção íalsâ êxigidã pard o cêrteÍn6, ensejar o rstâdâmento dâ
êxocuÉo dê sêr, objoto, não maôüv€r a proposta, falhar ou fraudar na oxscução do @ôtrato, comporlaí sê de íÍlodo inidôneo ou cometeÍ
Íraudo liscal, garantida pévaa e ampla deÍesa, ficaÉ impêdida d€ tÉitar e contratar com o Municipio pêlo prazo de alé cinco anos e, se for o
csso, o MunrcÍpo dê mÁGALHÃES DE ALMEIOA/flA s.Jicitârá o sêu dêsdêdênciamento do Cadastlo de Fom€cedo{os do Estâdo por igual
p€ríodo, sem pÍêiuizo da açâo pêíâl conespondentê nâ ío(ma d9 lei;í2.5-A mullê evêntualmente impostâ à contrâtada seÉ aulomaücâmenle
descontada dâ íatura a quê fizêrjus, âc.osci.Ja do juros moaâlórios dê 1% (um poÍ c€ato) ao mês. Cáso â cont atada não tonhs nênhum valor a
rêceber dêstê órgão dâ PrêÍeituÍa Municipal de AGALXÃES DE ALIIEOA./i,A, ser-lhê-á coôcedido o prâzo dê 05 (cinco) dias utois,

t
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coóttdo6 do 6rra inúmâção, pâra síâhjaÍ o pagamânto da multa, Após ess€ p,'azo, não 66ndo eí€tuado o pagamsnto.
€ncarninhados ao ór9ào compot€nte pa.s que s6je in6crite ná divida aürrâ do Municlpio. @€ndo. âindrâ a pÍêtêituÍe pÍocâdêí à
iudidal da íÍütta; 12.8- As mdtas písústâs n€6tâ soção náo exim€m a adjudicatáÍiâ dâ repaíaçêo dos ewntuais danos, p€Ídas ou pÍêjuizGque sou âio puníwl vênhs cau6âr ao MunicÍpio d€ i.ACALHÀES DE AT'IIEE)A'XA. 12,7- Se a Conkatoda nâo proc€dsr @ íecolhímeíto dâmullâ no pÍazo dê 05 (cinco) diâô út6is, contados da intimação poÍ perie da Socr€taÍiâ Municipal d9 Adminigtraçáo, o r€6f,6divo valioí seráde6contrdo dos cIéditos qu€ o8ta po6sufu corn a Socrotaia Municipal dê AdmhisFâçào , ê. so a€igs nào íotrm 6ufici9nt66, o vabr quô 6ot €iaÍsôíá onc€minhsdo pa.a inscriÉo em Divira Ativa o exscl4ão pâb Pasr{rradoaia Gêíal do Município; í2.L Do ato qu€ aplicaÍ ponalidade
câberá Í€c,urso, no prazo de 05 (cinco) dias úêis, a coôta. dâ ciêôcia da intimaÉo, podêndo a Adminisbâção roconsidarar sua docisão oun€sse prazo snc€mtnhâ la d€vidsmêntB ,nfoÍmada pâre a apÍEciaçáo ê deci6ão superior, deobo do rn€amo prazo. í3. DOS lLlCtÍOSPÉNÁ|S t 3,t- As infta@s p€nais tifrificádâs na Loi 8.66€i/93 BôÍão ó.ieto dê prDcesso judidal da fo.na lêgalmonto p.êvisia, sêm pr6juÍ2o
das d6rnei8 coíÍina@s apliciáveis. Iir, Dos REcuRsos oRçaxEtÍt^Rps la.t _ As d6spssas dêcoíÍentss das conlrâtaçóes oriuÍdas dap.Êseílto Ala dê Rogistro ds prêços, coneráo à contâ do dotÉçâo oÍ§€Ínontárja do ano om (lrrso, oi, daô dernais quê possâm vi, a adaÍir âprBsânt€ Ata. ás qúab sôrão ê16ícades ôír| íriomento opoÍtlrÍlo: í5. DAS D}SFOSçôCS FINÂls í5.1 -As páíes 6câm, ahda, âddritãs Às€guinles dispos&Éês: l- Todas as altêrâçô6 que se lizêrêm nsc€ssáÍi* s€fào rêgrslradás por intêrmódb dê lavratu-a de têÍÍno aditilo epí€6€flt€ Ala d6 Regist D d6 Proç6. [- Vin(rjlam€€ a est, AiÊ pa,.a 6fts de aôâlisê tácnicâ,1u.ídba 6 dâci&io slpêíioí o Edital d€ pÍ€gão
Elotrôtrico fSRP n . O19lm22 e s6us âíl€xos o as proposta6 dss licitartes dasriíicadas. lll- Ê v€dado câ(rciooaÍ ou utilizaí o contratodocoísnto do pÍrsonts r€gústÍo para quahuor opo.âção íinânc€ird, sBm píovh e 6xpr€§§€ âutorjzaçâo dã prsíeitura. í6. DO FORO í6.í- AspâÍlqs coíiüEtânles sl€gêm o Foro ds ComsÍca de AGALH^ES DE , iLIEDA/IÀ Est do do Msrânhâo, como compêtentg parâ diÍimiÍquarsquoí queslôês oriuÍÉas do presontg contíalo, indusúê o§ casos olrigso§, qus náo pudoíem s€í rgsolüdôs p€lâ via adíÍnbtsaüvâ,Íenunciando a qrahueÍ oulro, por mais pÍMl6gildo quê soja. 162- ê poÍ ostaÍôm de âcordo, as peÍtes firÍmm a presêoto Ata, êm Gl (Eás)

-D üas ds lgual t€or e foÍms peÍâ um só ot6io l€gâ1, íc€ndo ums üa arquúada dâ s€dê da CO TRÁTANTE, m ío,m8 do AÉ. 60 da Loi 8.666A3.
XAGALHÁES DE ALrEDA. UÀ 06 de maio de 2022

AútD.i F ân r., Pr.so, d, Srr9

!

EXÍnAÍO AÍA DE nEG|SIRO OE pRÊçOa x.. oí32&za - pnÉc^o ElErRor.rco aRp rí, 0r9/2úl
EXTR^TO ATA DE REGIgIRO DÊ PREçOS lf 0íí2022. PREGÃO ELEÍRO rcO SRp t{. 0í ttÀozr,vallDADE: í2 (dozo) rnosô§

cootados a parür da data dg sua publcaçáo no DiáÍio Oficist da Uniâo ou do Estado do Maranhiro ou do rrxrnicifio d6 Magatháês De
Àm€ida/MA. Pe[, presonte insúumaflio. o Municipio de mAGALH^ES OE AL EIDA, Estado do lirteranhão. com sêdo adhrntíráira. ns
PÉfoitJra Municipal, localizada na Rua tutanoêl Piros de Cásfo, no 279. c€ntÍo - cEp: 65.sôGooo, ins6itâ no CNPJ soô o n.
06 986.97í0001{9, rê9íesontado nost€ ato p6lo oeíor re6poírsávol Sr. Fráncisco de Assis Ar8gáo, CpF: 376..t89.20g-OO CNHI
0í24760000724, tssrdênte em Megalhães d€ Ameids/MÀ RESoLVE .€gbt-ar os píeços da 6,npÍesa: c Te[Às c oE cAsTRo LToa ,CNPJ: 39.519.860/0001'71. localizads á Av. FÍsncisco Tobiás, n 121 . úagslhãos d; Àrnoidê- irA, cEpr 6ss6oo0o, r6presentânto têgel
nêste sto sr. caio Tobias co§lâ de castro. RG n" 016652502001-5 SSP MA e do cPF: 019.023-593-48. Íêsidsnte om Megãthãe§ de
Àmôide/MA' nâ3 quânüdades s§dmadas na 5€çáo guatro doslâ Ata de Rêgiseo de P.eço§, de aco.do com â dassilcáçáo poÍ etas atcanç3da
por íem, at€ndendo as condiçeres pÍêvistas nô instruÍ!âoto convocatóÍb Jas constantos desla Ats de Regbtao de preço;, sujeit6ndo-se as
pâ.te3 às nonnês constantês dâ Lêi no.8.666/93, Loi no. ro.52o/2m2, DecÍelo no 10.024/19, Loi compremenGr n", i 23120ô6 e suas atteraçoes,
s om conformidad€ co.n as di§-posiÉês I §oguiri 1., Do oBJETo, í.1-,. prêsênte llcitagão te.n por oqêto o RÊGlsTRo DE pREço paRA
FUTURA 

^OUlSlçÀO 
DE GÊNEROS ALIXENTIC|OS pAR ATEtilDEq.^S itECÊSStDAtrES OIS SeCneÍARtaS XutrlctpatE DA

PRÊFEÍÍUR ÍUialClPAL DÊ Í{.AG^LHÃES oE aLIElD JtaA, conÍorme condiçôes e eepecifcácõ66 constantos nostã Ata. no Edilal€ s€us
â.roxos' l.l-l - Eltê insbumênto náo obtira âos ÓRGÁOS E ÉI{TIDAOES e fiímarêm àontauçacs nas quantidsdss esümâdas, podeido
ocoíÍêr lcjlaçó€s especifcas para aquisiçáo do(s), oôedecidas a leglsbÉo f,e in&rte, sendo assegurada ao detêntoí do íÊgistro a p.eíeíência
de íomêcjmento, om igualdâde de condiçóes. 2. aDESÁo DE ORGÃOS xÃO pARncparÍÍes à.r - a ata oe negÊko ãe píeç.6. durâot€
suâ vigêôciâ, @erá set úilizadâ poa qualqueÍ órgào ou enüdade de administraçào indusivê autarqurâs íederais, ;tâduaÉ ou munijpâk d6
óa6os ptiHlcG, estatab ou âinda d6 rêgiÍto píópno qu€ nâo tonhâ paÍücipado do câ.taín€ ,lciüãtó.b íEdiânte previa coÍlsuÍa ao óígâo
gieíollciador. 2.2 - Os o.gãos o entidâdês que nào peíiciparâm do regislÍo de preço6, quando do§6ieí6m fazer uso dâ Atâ de ReÍistro de
Proços. deverôo nEniíeslar seu inteÍE6se juoto ao órgão gerenqador dà Ata. p€aa que êse indhu€ os possiveis fomêcedores € ÍBspectlvoa
písço6 a soíem pi-aÚcâdos, oàêdoq'da a ordem dê dassifcaçáo. 2.3 - Cab€rá ao foínêcadôr borloftjátu da Ata de R€gist o de preço§,
obsêívadas aE côidiçóês nglS 6tabôlgcirâs. optâr pola âcoilâçáo ou não do bÍi€cimehlo, indopendento.nonto dos quantitâtivo6 Í€gidràdc
eÍn Âtâ, desde que o fomêcimento não preludquê as obngações anlerioftent6 assumidas. 2,a -As aqúislçóês ou contrataçóes adichab, náo
@6râ0 ôxc€d€í. poÍ órgáo ou por êntidads, a 5oo/o (cinqucnls por crnio) dos quanübtívos íegbtradôs nã Ata de Rogistro d€ prEços úrrento
sua ugênch. e einda o quEnütâüvo t6côíÍentô des âdosô6s à atâ dê rggisro de pÍêços náo pod€rá ÊxcrdêÍ. nâ lolslidade, ao dobro do
quâôtitawo do cada hêm rêgist ado na ata de regisl.o de prgços para o ó.gáo geÍonciadoÍ ê pâra os óÍ9ão6 pârticipânt€o, indepêodsnlêmontê
do nÚmo.o d6 Óí!âos não paÍlicipantes qu€, de6dê que .tôüdemonte @mpÍovada a vanlegem G o cmpíimênto das exigênci€s da legis|{áo
vEônls, 3. DA GERÊNCIA DA PRÊSE úTE 

^TA 
DE REGISÍRO OE PREçOS, 3.1- O gtonciâínonio destê instÍumooú cáb€rá a prêf€iturâ

MunijpeldêMágalhás3deAlmêi1â/M,32-APr6sênt6Atâlerávaüdadeds12(doze)mBsos,contadosapâÍtiÍdesuapublicaçãonoJornat
Olicial do Érlad.rMA. 3., - A SocÍêtarlá participanto destâ Ata de Registrc de Proços é a Sê,üêtarb Municipat dê Educêção e do.nab
S€detârias MunEipãis; a. DO CONIRATO (í - O píeço a quantiiedê e e 6specÍÍicâçáo clos serviços ou prcdut(§ regist-ados nêsâ Ate
êioootraír-sê indicâdos nã tabda abaixo:

LOÍE r - AUEtaÍO§ X^O FIRÊC|VEa t. Uta
oEScEçÀo Do PRoorrÍo o

AçúCAR PAcorE oE 01 KG uN

xÂRca oTlJ
UnLire.r.EITEI

stANA 6000 R$

TOÍAL

RI
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2 AOOÇANTE 200 ML

3 AMIDO DE MILHO DE PÀCOTE 2OOG UNI
D

4 ACUCAR DEMERARÁ 1 KG

UNI ZERO
D CAL

R§
10,00

R'
5.000.00

5,59

500

1000

|DEA 2000

F|NA 2000

2000

R$
3,50

RÍ
7.000,00

R'
8.10

R$
r6.200,00

R'
21.54

R$
43.r60.00

§

OURYE 1OOO Rt
3,88

RI
3.880,00

ut{t uNtÁo
D

R$
3,98

RS
3.980,00

BISCOIÍO DOCE TIPO MARIÀ PÀCOTE
4OOGR

PC FORTÂ 6000
Í LEZA

R$
6.25

R§
37.500.00

RS

7.U
RS

29.360.00

6 BISCOITO INÍEGRÂL PACOTE 4OO GR PC 4000Í
BISCOITOSALGADO TIPO CREAM CRAKER
PÂCOTE 4M GR

FORÍA
LEZÂ

6000 Rt
6,90

R'
4í.400.00

I 
r cÂNJtcA AMÂRELA 5ooGR

PC
T

trN
D

TJN

D

UN
D

6 CAFÉ ToRRÂDo E MoiDo PcT 25oG MÂRAT 2MO R3
8.00

R3
t6,000,00

7

11 FARINHA úCTEA sAcHE DE 6ooc UN NESTL
DÊ

í2 FL@Âo DE MILHo PAcoTE oE SooG UN

,JO FÂRINHA DE TRIGO PACOTE OE ! KG

21 ALHO -O' KG

22 AÇAFRAO PACOTE 4OGR

ARROZ 1 KG

ÂRROZ INÍEGRÂL T KG

COLORAL PACOIE 4OG

CONDIMENTO PACOTÊ 4OG

R'
9.225.00

uNr PrR CA 1000
D NJUM

R§
6,58

RS
6.580.00

2500 Rl

2000

1000

BARÂO 5OO

KG CAMIL 2OOO

NESTO
N

R§

ô.9{
RS

r0.410,00

IGARA
sHr

R$
18 56

R$
'r8.560,00

CORIN
GÁD 3.69

13 LEITE SÊM LACÍOSE LÂTÂ COM 3AOGR RI
26.0O

R§
26.m0,00

14 LEITE CONDENSAOO 2OOG

15 LErTE DESNAÍAM EM LATÂ 3OOG UNI MOLIC
DO

R.
19 32

Rt
38.640.00

16 LEIÍE EM PÔ INÍEGRÂL 2OOG UNI
D

CAMPO 5000
NE§A

RI
4,60

RI
43.000,00

17 LEITE LioUIDÔ INTEGRAL UHT oE 1 LITRo UNI
D

PIRACA 2MO
NJUBÂ

RS
7,30

R$
Í4.600,00

18 MÂRGARINA POTE OE 5OO G UNI PRIMO 15OO

DR
R§

8,00
R$

t2.000,00

19 MASSA OE ARROZ PARA CUSCUZ sOOG UNI CORIN
OGA

2000 R3
4,35

R$
6.700,00

20 FLOCO DÊ 3 CEREAIS 210 G 1500

a

UNI
D

KG

rc

rcÍ

23

24

25

28

27

Í R$
2.98

R3
,.490.00

KG LONGA OMO RO

7.40
R$

59.200.00

R$
12,59

Ri
25.180,00

SÂNTA 1000
CLARA

R$
2,00

R$
2.000.00

UNI BARÀO IOOO
D

R$
1,14

R'
1.140.00

Ano Vl EdiÇào - Nó 841

SELECTA DE LEGUMES LT 170 G IJNI OUERO 1OOO R9 R$
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28 MOLHO DE TOMAÍE 340 G

EXTRATO OE TOMATE SACHE DE 34OG

FEIJÃO TIPO CARIOCA 01 KG

MACARRÃO ESPAGUÊTE sOOG

MILHO E ERVILHA LAÍA 170 G

ôLEo DE coMEsrivEL gooML

OVOS. CAR-I. C,3O UNIDADES

PALITO . CX. CílOO UNIDADES

SAL REFINAOO 1 KG

CÂRNE sEM oSso(BtFÊ E MolDÂ) KG

CARNÊ COM OSSO

COXA E SOBRECOXA OE FRANGO

UNI QUERO 10{x)
D

R§
3,62

R$
3.620,00

OUERO IOOO R§
5.60

R$
5.600,00

5.520.00

T

KG

KG

KG

29

«)

3í

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

R§
3,78

RS
17.340,00

UNI OUERO 15OO

D
RS

4.58
R$

6.870,00

uNr srNHÁ
D

R$
12 64

RS
'12.640,00

F
âô E6

Folha
RubÍica: À- ---

uNt
D

KG

PC

CA
RT

cx

tDEAt 20@

Rrcos 300ú

1000

PRôPR 9oo

GABOA 2OO

R$
11,58

R$
23.160,00

R'
19 58

Rs
17.622,00

-t

o

RDI

UNI PESCA 1OOO

D DOR

VINAGRE 5OO ML

R$
1,89

R$
378,00

KG CÔMBA 600
ÍE

R$
2,98

R$
í.788,00

R$
7.00

R$
7.000.00

UNI GOTA 12ú
o

R$
3.56

R$
1_272,OO

BIFE E
MOIDA

3000 R§
46,00

RT
r38.000.00

KG PROPR 3OOO R§
36 65

R§
109.950,00

PROPR 3OOO R$
lA '17.00

R§
51-000,00

FÍGADo BovtNo KG PROPR IOOO RS
17,50

RS
17.500,00

FRANGO INÍEIRO GONGELADO PROPR 20«) R§
'19,58

R$
39.160.00

FIL€ DE PEITO DE FRANGO PROPR 2OOO R$
2112

RS

48.240,00

5. OA E TREGÀ 5.1 - Os itens registados deveráo ser executados conrorme taÍrno de referência do Edital de forma Íracionada (se
n€cessárb) e confoÍme íor€m solicitados pelo sEtor compêGnt9. 5, - O pÍ8zo máxtmo para entíega 6erá diário confurm€ solicitaÉo e pedido
êfeluado pslo departam€nto dê comfas dâ Prefeitura Municipal de Magalhães de Atmsida/MA. 6.DAS OBRIGAçôES DA COI{TRATADA:
6.1 - Exoqltar o bmedmento d€ntro dos padaÕes estabêlecidos pela PrêíêituÍâ Municipâ|, de acordo cÔm ss êspecafiaáçôês do €ditel,
í€§ponsabilizando_se por oventuais prciuizos decoíÍênles do descumpníp9nto das condiçôss estabelêcidas, 6.2 - Prsstaí os esclarocimontos
que torem solicitados peh PrereituÍa Municipal, cujas reclamaçóes se obrigâm a atênder prontamenle, b€m como dâr ciêncía mediatramenle ê
por ê6cÍito, de quâlquêÍ anoamalidâde que veíiíicâÍ quândo dã exêcução Jrr:j âtos de suâ rêsponsêbilidsde; 6.3 - PÍomover todos os meios
necesúrio§ à garàntia da plena operacionalidade do fomecimento, inchJsive considerados os cásos de grevê ou palalisação de qualque.
nâturoza; 6'4 - A falta de quaisquer itêns cujo Íomecimento incumbe ao dêtentor do proç! íegistÍado, náo poderá sêr alêgada como motivo de
forçá maioÍ parâ o aEa§o, má execução ou inexecução dos seryiços obieto destê edital e não a êximirá das penalidadês aquê êstá sujeila pelo
não dlmpaimenio dos prâzos 6 demais condiiFes aqui estabelecidãs; 6.5 - Comunicâr imediatâmente a P.êfeitura Muniripel qualquer
alt€raÉo ocorrida no enderêço, conüa b€ncáriâ e outÍas julgadas necessárias parâ o Íecebimênto dê co.Ísspondêflciâ; 6.6 - RospêitâÍ ê fazêa
cumpÍir á legblação dê sêgurança e Admínisbaçáo no trabalho, previstâs nas normas regulemêntadoías poítinêntês; 6.7 - Fiscálizâr o perÍeito
cumprimentô do Íomecimenlo a quê se oúigou, c€berdoJhe, inbgrâlmente, os ônus decorrêntes. Íal fiscâlizaÉo dar-§e.á indep€ndêntemente
dâ que será exeícide poí 6sta Prerêifurra; 6.E - Indenizar têÍc€iros €,fou à púpíiâ PÍêíeíura €m caso d€ âusênciâ ou omissão dê fisc€lizaçáo de
suâ paíte, pêlos danos ou projuízos cáusados por suâ qrlpa ou dolo, devendo a contrâtada adotar todas as medidas prsvenlivas, clm íiel
ob§ervância às exigências das autoÍidsd€s competêntes e às disposiçõés lêgais vigentes; 6.9 - Fomeccr os p.odutos. conÍormê êstipulado

12115
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neste edil,al ê de acoído com a pÍoposl,â apíêsêniada; ô,í0 - O âtraso ná exêsJçáo cabeÉ ponâlidáde e sanÉê9
prssente Ala. 7, DAS OARGAçoE3 OÂ CONTRATAIfTE ?.í- Convear a licitantg v6nc€dora para a retirada da

Fo\haê.

t t{o

I

b

Ordgm cl6
dos itêns registrados; 7.2- Fomocer à emprasa a s€r contratadâ todas as iníorma@€s e esclarecimontos quê v6nham a ser solicitados
rolallvâmonte ao obloto deste Edttal;7.3- Efgtuaí o pagâmonto á qmprosa nâs coôdtÉes e§tabêlêcida§ ne§te Edi{al;7.1- NotiÍtcâr por êscrito,
á êmprêsa contEtEda, loda s qualquer insgulâridade conslatada durante o r,gcebimsnto do obi€to; 7.5 - N€nhum pagamento seÉ aíetuâdo à
€mpÍesâ dêtentora do rogistÍo. snquanto pendente de liquidação e qushuêÍ obrigeção. Esse fato não sêíá gerádor de di@ito a rêajustâmento
do pr6ço8 ou a atualizaçáo ínonetária; 7,Ê Náo hôvêrá, sob hipótesê âlguma, pagamento ântecipado; 7,7- Fiscalizar a execuçáo das
obíigeçóes assuÍnidas pelo contra{ado.8.DO PAG XENTO 8.1 - O pegamento s€É efetúado até 30 dias €pós a êmissão da mta fscal
d6vidamenle alestâdâ pola SêcÍetâria responsávêl; 8.2 - O ContratadolÍomecêdor devorá indicsr no corpo da Notr Fiscâl/ÍÊtura, d6scrição do
item fomecdo, de acordo com o especifcâdo no Anexo I e sua proposta de preço. 6.3 - Caso constatado alguma ineguhridede nas notas
íiscais êm faturas,6stes seÍão devolvíJas ao Íomecedor, para as necessádas corÍeçô€s. com as iníoÍmâções que motivaíam sua reieiÉo,
sêndo o pagameoto íealizado após a rsapresêntação das notas fiscais êm faturas. E.4 - Nênhum pagamEnlo isentaaá o
FORNECEOOR CONÍR TAOO das suas .esponsãbilldadês e obrQaçóes, norn implicâíá acgitâçào d€tniúva do fomeciínênto. E.5 - O
Coniratanle náo eíetuará pagamenlo de lltulo descontado, ou por Íneio de cobrênçá em banco, bem como. os que foÍem negoctâdo6 com
têacsiros po. inteÍmálio da opeaaçáo de 'facloÍing"; 8.6 - As desposâs baiúriss docoÍentes de transíeÍÉncia de vâlorcs para oukas praçâs
sêíáo de rêsponsabililadês do Contratâdo. 9. OO RE^"rUSÍA EI{TO Ert PREçOS 9,í . instÍumenb a pârtiÍ de deteíínioação municipat,
cabendo_lhe no máxiÍÍlo o tepâsse do pêÍcenlual delerminado. 9.2 - Os preços registrâdos que sofÍercm revisão náo poderâo ullrápassar os
Píeçls p.aticados no mercado, mant€ndGsê a diíerença percêntuâl apurada entre o vâlor originalíÍÉnte constente da propostia e âqoele
vigentê no me.câdo à ópocâ do rogistro; 9.3 - Caso o preço rogislrado sEâ sup€rioí à média dos preços de msÍcâdo, a PreÍêitura soliciüará âo

- 
Íomec6doÍ, medianle corespondência, reduçáo do proço rÊgistrado. de brme a adequá-la. f.ia Fracassada a negociaçáo com o primeiÍo

-cdocádo 
e PGíeiture podêrá rescindir êsla Ata e @nvoc€r. nos t€rmos da l€gislaÉo vigentg, e polo preço da prim€irà, as demais empíesas

coín pÍeços íegEtrados. (abendo rescisão dêsüa ata dê rgEistro do prêços e nova licitação 6m caso ds Íracasso na negociação. 9,5 - Será
conskierado compativeb com oê de íi€Írâdo os preçG regislrados que Íolem iguâis ou iníedores à mâlia daquelês aplaados pelâ píeÍetfuÍa.
í0.DOCA CELÂtlEilTO DA AÍA DE REGISÍRO DÉ PREçOS lO.í -A prêsênle Ata de Registro de Preços podêÉ ser cancelada dê pt6no
diíeito. nas sôguintes §tuâ9ões; s) Ouaôdo o íomocêdoí não cumpíir com as obrigâçôes constantos no Edital ê nessâ Atá de Registro de
Preçosi b) Quando o fomecodor deÍ causâ a r€scisão administrâtivâ de Nsla de Émponho d€corrente dsste RegístÍo de Preços, nas hipóteses
pr€vislas nos incasos I a Xll, XV ê Xvlll do ân. 78 da Lei 8.666/93; c) Em quatsquer hipóteses de execução totat ou paíoal da
requisição/pedido dos pro<,utos decorsnte dostê registro; d) Os preços registíados se epresênterem supeÍio.es âos praticãdos no nrercâdo; e)
Por râ2õo6 dê intêross€ público dovidâmente demonstradas e justificadas;0 Descumpnr qualquerdos itens da dáusula sextâ ou sêlima. tO.2 -
Ocoír€odo cancdamento do prcço registrado, o íomec€doÍ sêrá iníormado poí corÍespondência, a qual será luntada ao proc€sso
âdminislrâlivo clâ presente Ata. í0.3 - No cáso dê s6r ignoíado, rncerto ou anacesslvel o endêrêço do Íomec€doÍ. a comunicaÉo será íeita por
publicâção no Jomal Oícialdo Estado/MA, clnsidêràndo-se canc6hdo o prêço rêgistrado a paítar da úflima plblicação. 10,4-A solicitaÉo do
íoríEcedor para cânc€lamento do6 pr€@§ rêgistrados poderá não sêÍ âcêrtâ polê Píêíêitura, fâcultando-§e a est6 neste €so, a âplacâçáo das
penalidadês previstas no Editsl. 10.5- Havendo o cancêlamento do prcço registredo, c€ssârão todas es atividadês do Fornecedor, relatives ao
íoÍôocimenlo do item. í0.6 - Caso a Proígitura nào sê uti,rze da prerÍogaljvâ do câncolaí Êstâ Atâ, a seu exclusivo critóíio, podorá suspendêr a
sua execuÉo o/ou sustâr o pagam€nto dâs Íaturas, alé qu€ o Fomecsdor cumpÉ intêgrelmente a condiÉo contâhrel inhingida. 10.7 -AAtâ
d€ Rsgistro de Proços ssé canc€lâda aulomâücamonte nas sêguintês hipllssgs: a) Po. decurso do prazo d€ validade; lí. OOS PREçOS tí.t
- Os prêçlg apíê§êntados na propo§la dev€m iôcluir todos os custos e d€apesas, tais @mo: custos diíBtos ê indiretos, tributo§ incidontgs, tâxa
d€ âdminist açáo, sgrviços, êncángos sociâis, trabaltüstas, s€guros, íretês, lucro e oútros necossários ao cumprimônto int€grâldo oàlelo desta
Atâ d€ Registros dê PrBçôs. í2. PEIIÀLIOADES í2.t - O descumpnmenlo iniustificâdo dãs obrigâçóes assumidas nos têrmos d6ste edttet,
sureitit à contratâd6 â multas, @nsoante o cãpul e §§ do aÍL 86 da Lea 8.666/93. inctdentês sobrc o valor da Nota de Empenho, ôa foíma
sôguinte: !)akaso até 05 (cinc!) dias, multa de 02% (dois por çento); b) a paíir do 6ô (sexto) âlé o timite do 1Oo (déomo) dia, mutta de O.t%
(quâho por cento). câractorizando-se a inerêcuÉo lotâl da obrigaÉo a pâriir do 110 (décimo primeiro) diÊ de atrâso. 12.2 - Sêm prejuízo das
sânçóês cominadas no 6í1. 87, l, lll e lV, da Lej 8.666/93. pela inoxêclJção total ou parcjâldo obt eto adjüdbado, o Municifio dê t 

^GÂLHÀESOE ÂLiíElDA,/taÁ, altavés da SecÍelaÍia Municipal dê AdministraÉo poderá, garanüda a prévia ê âmpla dotêsa, aplicâ. à Conü-atada multa de
até 10% (dez po, cênto) sobre o valor adiudir*oi 12.3 - Se a adiudicatánâ rocusar-se a retirar s notà de empenho rnjGtiÍ!:âdaÍnenle ou sê
não apresenüar situação regulaí no ato da íeiturá da mesma, gaÍanúdâ prévia e ámf,la deíêsâ, sui6i!âr-sêé as seguintes penâlidades:
í2.3 '1. Multa dê alé í0oÂ (dez poí cento) sobÍe o valoí adiudicado, í2.3,2. Suspênsão temporáriâ dê participaÍ do licitâÉes e impediínento de
contratrar com o Muhiclpio de MAGALHÃES DE ALMEIDtuMA, poÍ prâzo de até 02 (dois) anos, e, 12.3.3. Oedareçáo dê inidoneidade para
licitaÍ ou contralar com a Administraçáo Pública Municipal. í2.a - A licitante. adiudicâtánâ ou clDtratada qu6 deixâr de Bnü€gaÍ ou apreaenlar
documêntáçáo faká êx(Jira pêra o canSm€, ênsêjar o r€taÍdamênto da êxectÉo de seu obieto, náo manliver a pÍoposta, íalhaí ou fraudaÍ na
oxecução do contrâto, compoítar s€ do rnodo inidônêo ou cometer fraud€ í8câ1, garantida próüa o amplâ d6Í6sa, Íicará imp€dtda de licitar e
conhataÍ @m o Municlpio pelo prazo de até cinco anos ê, se foí o ôâsô, o Municípto de T AGALHÀES OE ALUEIOAn A solichârá o seu
descredenciamênto do Cêdâslro de Fom€cedores do Estádo por iguÊl p€ríodo, sêm projuizo da açâo pônal coÍÍêspôndenle na íormã da lsi;
í 2.5- A multa eveôhrÊlmênt€ imposta à contrátada será âulomaticamêôle desôontadê da falu€ a que fzsr ius, acrgscidâ dê iuros mo.alóÍios
de 1% (úm por cento) ao mês. Câso e..ntratedá nào tênàa nenhum valo{ a rêcêber deste órgão rta Preíêiturâ Municipal de 

^GALHÃES 
DE

ALilElDÁ/ItlA, ser-lhe-á concêdido o prazo dê OS ícinco) dias utêis. contados de suâ intimaçào, parâ eíeluar o pagamento da múltâ. Após esse
prazo, não s€ndo eíetrado o psgemento, sêus dsdos seÍào encsminhados âo órgáo coínpêtsnte para que se,a inscÍitá nâ diúda âtjvâ do
Municípb, podêíldo. einda a Píefsitura p.ocodeÍ à cobrançá iudicial dá multB; í2.6- As multas píevislas nêsta seçáô não arimem a
adjudlcetária da reparaÉo dôs evenl!âis dânos, peídas ou prejuizos qul seu ato puntvêl venha causaÍ eo Município de MAGALHÀES DE
ALMEIDA/XÀ 12,7- Se a Contralâds não procêder eo recolhimento da í tútE no pÍâzo de 05 (cinco) dies úteis, contados da intrmãçáo por
part€ da SocÍêtâriâ Municipàl de Administrâçáo, ô respsclivo vâlor sêrá dosconEdo dos cíédiIos qúe está pôssuiÍ com a Secretâriá Municipal
de Administtaçáo. e, se ê§ês nào br6m suficientes. o valor que sobêlar sorá êncâminhãdo para inscriÉo êm Oivida Atva ê 6xecuÉo pele
Procurádo.ia Gê€ldo MunicÍpio; ,2.8 - Do sto que êpllcâl penalidadô cáb€rá Íêcurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contrar da cjênciê da
mtimaçáo. podendo a Administraçào reconsugrar sua dêcisào ou nsss6 prazo êncáminhá- la deüdamsnlo infom6da paÍa a aprGciaÉo o
decisáo supedor, dcnbo do m€mo prazo. í3. DOS lLlCÍÍOS PEN^IS f3.í - As iníraçóês p€nais tipificâdas na Lêi 8.666,/93 se.ão obiêto de
pÍocesso iudicial da brmâ tsgâl.nênto prgvisla, sêm prêjuÍzo das domâis cominâções adicáveis. 14. DOS RECURSOS ORçAXEIÍfAROS
í4.í - As despesâ§ decoÍrentes des contíetâÉês oriundas da presenlô Ata dê RêgistÍo do PÍeços. coírêrâo à c.nh dê doüâção orçámenlána
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do ano em curso, ou das demais que possam vií a adêdr a presênlo Ata, ás quais serão êlencadas em momenlo
e

orsPostçóEs FtNÀS í5.í - As paÊes fcam, aindâ, adstritas às seguintes disposíções: I - Todas as âheÉçÕes que se
se.âo regi§tradâs poÍ intermádio de bvratura d€ lêímo aditivo a pres€ntg Ata dô R€gistÍo de Preços. ll - Vincúlam-so a esla Ata
analis€ técnrcâ, iurídica ô d€ci3âo supôrior o Edilal dê Pregáo Eletrônico lSRp no.O1 9/2022 ê seus anêxos o as propostas das licitantos
classiÍicádas. lll - É vedâdo caucjon€Í ori utilizar o cantrato decor€nto do preseílte registao parâ qualquêr operaçáo fnancejra, sêm provia e
êxpressa autoílzaçáo da PrgíettuÍa. 16, OO FORO í6.1 - As partes conratantes oleg€m o Foro dâ Comarca de i,AG^LHÀES DE
ALHEIDÂ,*|À Estado do Maranhão, como compêt6nte para didmir queisquor questõ€s oriuodas do prosonte contrato, incluslvg os câsos
omissos, que não pudergm ser resolvidos pêla via administr_átiva , íenunciando a qualquea outro, por mais privilogiado que soia. í6.2 - e por
êsta.êm d6 acordo, as pa.tes Ílrmam a pÍe6ênte Ata, êm 03 (três) uas dg igual têor e formâ para um só êtuito logal, ficando uma viâ arquivada
da sed€ da CONÍFIAÍAI{TE, na forma do AÍt. 60 da Let 8.666t93 . IaGALHÀES DE ÂLfEtOA - t A, 06 ds msto dê 2022.

Altot: Fraa.ral P.$aa .tt Sttrà
C&tgo ít daot'ticaçâo : d6A99 7oôEL?t t 1 tbb1b25E6c?O59ôcnc$.r t

REÍlFlcAçÃo ExÍRÂTo DE colrrRlTo pE N: mz:ozltúltzo»,- pRocEsso ADilNrsrRAnvo N.ô 2022002n022

- Publlcldo no Olárto Ofct t untctp.t - DOX ]ll7E7 om 22 do Íov.rci,o de 2022.

19.*1" sE LÊ: 'CoMTRATADO: AúÚJO a pmoô r-rôn - i,/lÉ.-ôx,,i, or.saz.osaoo0í.2., Endêr€ço: Rua caiapós. no 253 - Bairro:--,J Pindo.alna, Pemarba - Pl. cEP: 64049-250, Represenlada neste âlo pglo !r. Râphael p.ádo Arâ,ip, cer, ooo.ezo,+o+53 Rc: 2.885_288 _
SSPP/PI resldontê e domidllado €m pamaÍberrpl,,,
LEIA§E: "coNrRÂTADo: ARAÚJo & PRÂDo LÍDA- ME. CNPJ: í.l'5!7.03/üoooí-2ia, Endoíoçoi Rue caiaÉs. nô 253 - BaiÍro: pindoramâ,
Panaíba - Pl. CEP:64049250, Rep.esentadâ nestâ êto p€lo Sr. Raphâ61 Píado Araújo, Cpf, OOS.SZO.IOISS RG: 2.885.288 - sspp/pt
rêsijênte ê domiciliado e.h pameibâ./p|,..
PreÍeahJÍa Municipal de Í+,lagalhães de AÍÍ|eila./MA.

Altot: Franciet Pelg€ ctz Slya
código.to tdontifr cata: dê9a6a ü:0 | 0.t2bo2&c$ê5a6ctuoü51od 32
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