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ExrRATo DE aoEsÃo - ATo DE coopERAçÂo rÉcNtca sRp. o,tz2o22 - pREGÁo ELETRô lco sRP 0í5/2022 - PMSB/MA

EXTRATo DE ADÊsÃo - ATo DE coopERAÇÃo TÉcNtcA sRp- 012t2022 - PREFETTURA MUNtctPAL DE sÃo BERNARDo x
pREFEtTuRA MUNtctpAL DE BEeutMÃo - MA, ATA DE REctsrRo DE pREÇos N.' o122o22, DEooRRENÍE Do PREGÁo

ELETRôNtco sRp o1s/2022 - PMSB/MA Ê PROCESSo ADMINISTRATIVo N'. n'2022017 - CPL, têndo por objêto Rêgislro de Prêço para

futuÍa aquisição de gênêros alimentícios para c€stâs básicas, para at€nder as necossidadês da Pr€foitu.a Municipãl de São Bemardo/MA. ATA

Finatidade: Otimizar contrataÉes de interosse da requerente dê Natureza Provisória, Outras lnformaçóês: PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO

BERNARDO/MA. '12 d€ sêtembro de 2022.

autor: valdêanê Pessoa das sanlos
Código do idantifrcsçào: da871%Ob7 108ô678c2bc81 1 883dqd5328a3bcd0

ATA DE REGtsrRo oE pREÇos N.. 036/2022. pREGÃo ELETRôNtco sRp N" 03í2022 PRocEsso aomlNlsrRATlvo ". Nô 202204s

- CPL§B/MA

aTA DE REGTSTRO OE PREÇOS N'. 036/2022.

PREGÃo etetnôNtco sRP No 03512022

PROCESSO AOMINISTRATIVO N". n" 2022M5- CPLSB/i,A

VALIOADE: ,12 (doze) mGsgs contados a partlr da data dô rua publlc.Éo no Diárlo Offcial da unlão ou do E.tado do irerânhão ou do

munlcipio de São Bêrnardo/lrA

pelo presenle iôshúmento, o Município de Sâo Bemardo, Estado do MaÍanhão, com sede administíativa, na Prêfeitura Municipâ|. localizada nâ

praça Bemardo Coelho de Almêida, inscrita no CNPJ sob o no. 06.125.389/000148, reprêsentado nestê ato pelo gestor responsável

fúNclsco OaS cnecAs CARVALHO, poítador da códula d6 ldêntidadê no 572348 e do CPF n" '182.609.183-15, RESoLVE, registrar os

preços da emprosa: S|oNARA LUtzA K|CH DE SOUZA LTDA, CNPJ: 69.380.566/0001-92, sediada na Rua Bemado Lima no 1140 cêntro São

àemardo - Ma, CEp: 65550-000, por inteÍmádio de sêu r€presêntantê logal Sf(a) SIONARA LUIZA KICH DÉ SOUZA, portâdo dâ carteirâ dê

identidâde n. 0515388820140 SESEpf\rA e do cPF: 499.596.1',1353 nâs quantidades esümadas na seÉo quâtro desta Ata de Registro de

preços, de acordo com a clâssificâçáo por elas alcânçada poÍ item, âtendendo âs condiçõês previstas no instrumento convocetório e as

con;hntês desta Atâ de Regisho de preços, sujeitandc.se as pades às normas constântes de Lêi n". 8.666/93. Lei no 10.520/2002. Dêcrêto n"

10.024/19, Lei Comptêmenúí n.. 123/2006 ê suas altêraçôes, ê êm conÍormidade com as disposiçôes a sêguir:

,1. DO OBJETO

1.1 Regastro de preço para íuturo fomecimento de pães e bolos, pâra atender as necessidades dâ Prefeitura Municipal dê São Bemardo/MA'

1..1..1 - Este ins[umento não obriga aos óRGÃoS E ENTIDADES a Ímarem êônhataçôes nas quantidâdes estimâdas, podêndo ocorer

licitaçées especificas para aquisição do(s), obêdecidas a legislaçáo pertinênte, sêndo assêgurada ao detentor do registro a prcferência de

fomecimento, em igualdade de condiçôês.

2. ADE9ÁO DE ORGÀOS NÀO PARÍICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, dúrânte sua vigência, podêrá ser utilizada por qualquer órgão ou entldade da Administração inclusive

2114

EXPEDIENTE



Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo
i:oiha:
tl

aularquias Íodsrais, estaduais ou municipâis dê órgãos públicos, estâtais ou ainda de regim€ próprio qus não lênha pârticipâdo do cedamê
licitatório mediante previa consultâ âo órgão g€renciador.

2.2 - Os órgãos e entidâdes que não paÍticiparam do aegistro de preços, quando dêsejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, dêvêÉo
manifestar seu interêssê junto ao órgão gerêncíador da Ata, para que este indique os possÍveis fornecedores e íespectivos píêços a §erem
praücâdos, obedecida a ordem de classiÍcaçáo.

2.3 - Caberá ao fomecêdor beneficiário da Ata de Rêgistro de Proços, obseNadas as condições nela estabelêcidas, optar pela acêitaçáo ou

não do Íomecimento, indêpendentemonte dos quanütativos regislrados em Ata, dêsde que o Íornecimento não prêjudique as obrigaçôes

anteriormentg assumidâs.

2.4 -As aquisiçôes ou contratações adicionais. não poderâo excêdor, por óÍgâo ou por êntidâde, â 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos

registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo deconente dâs êdesões à ata de registro de preços náo
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quanütaüvo de câda item registado na ata de rogistro de preços para o órgão gerenciador e para

os órgãos participantes, indopendentemente do númoro de órgãos náo partidpanles qúe, desdê que devidamenle comprovâda a vantiagem e o

cumprimento das exigências da legislaÉo vigente

3. DA cERÊNctA DA qRESENTE ATA DE REGísrRo DE PREÇos

3.1 - O geronciamento dêste instÍumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bêmârdo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a parlir de sua puuicâÉo no Jomal OÍicial do Éstadc'/MA.

3.3 - A Secrêtaria participantê desta Ata de Registro dê Prsços é a Secrêtaíia Municipâl do Administrâção;

.. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidâdê e a especificêção dos sêrviços ou produtos registrados neslâ Atá enconlram-se indacâdos na tabela abaixo

NR

1

2

3

5

6

7

8

10

11

or.raltÍ

8.000

3000

4000

3000

7000

5000

10000

500

2000

10000

4000

VL UI{IT

16.26

'16,44

16.44

22,40

3,55

14,26

5,24

59,87

45,60

8,00

13,45

12

13

14

DEscRrçÃo

Páes

Bolo dê lÍigo

Bolo dê Chocolatê

Bolo dô Gomâ

Bolo

Ouentinha

Salgados

Bdo Confeitado

SalgadosVadâdos

Sânduiche Nâturâl

Poupa d€ Frulas
vadados de 5009

Sanduiche Misto

Oueijo Mussar6ia

Prêsunto Suino

TARCAS

Própria

Pópria

Pópriâ

Póprig

Póprie

Pópria

Própda

Própria

Própíie

Pópriâ

Própriâ

Unidadê

Ouilo

Ouilo

PópÍiâ

fupíie

Própris

10000

400

300

6,50

36,63

29.10

5. OA ENTREGA
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Quilo

Quilo

Ouilo

Quilo

Íâtie

und

und

Ouilo

Cento

lJnidado

Ouilo
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5.1 - Os itens registrados devêrão ser êxêcutados conÍoame têrmo de roíêrância do Edital de Íoma fracionada (se necessáno) e conÍorme

íorem solicitados pelo setor compotente.

5.2 - O prazo máximo para enlrega será diário conforme solicitâção e pedido êfetuado pelo deparbmento de compras da Prefeitura Municipâl

de São Bêrnardo - irA.

6. DÁs oBRTGÁçóES DA CONTRArADA

6.í - Executar o fornecimênto dontro dos padrõos estab€lecidos pela Profêituía Municipal, d€ acordo com as ê§peciíicâçôês do edilal,

responsâbilizando-se por eventuais prejuízos dêconentes do dêscumprimento das condiçôe§ eslabelêcidas.

6.2 - prestar os esclarecimentos que forêm solicitados pêla Prefoitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atendêr prcntâmênte, bem

como dar ciência mediatamente e por êscrito, de qualquer anoÍmalidade que vorificár quando da execuÉo dos atos de sua rê§ponsabilidade;

6.3 - pÍomover todos os meios necessáíos à garantia da plena operacionalidade do Íornecimônto, inchrsive considêrados os câsos de greve

ou paralisaçáo de qlalquer natureza;

6.4 - A falta dê quaisqueÍ itons cujo fomecimento incumbo ao datentor do preÇo rêgistrado, não poderá ser alegadâ como motivo dê força

maior para o âtraso, má execuçáo ou inêxecuçâo dos serviços objeto dos{€ edital e não a eximirá das penalidades â que está sujeitâ pêlo nâo

cumprimênto dos prazos e demais oondiçôes aqui estabelecidâs;

6.5 - Comunicâr imediatamênte a Prefeiturâ Municipal qualquer altêração ocorÍida no enderêço, conta bancária e outras julgadas necessárias

para o recebimento de correspondência;

6.6 - Rêspêitar e fazer cumprir a legislaÉo dê segurança e AdministraÉo no trabalho, provistas nas normas regulamentadoras pertinentês;

6.7 - Fiscâlizar o períeito cumprimento do fomecim6nto a qus se ob gou, cabondo-lhê, intsgralment€, os Ônus decorrentes. Tal fiscâlizaçâo dar-

se-á indepêndenlêmentê da quo s9é €xoÍcida por ssta PreÍoitura;

6.g - lndenizâr teÍceiros ê/ou à própria PrefeituÍa om caso dê ausência ou omissão do íiscãllzaçáo de sua parte, pelos danos ou prejuízos

causados por sua culpa ou dolo, devendo a contGtada adotar todas as medidas prevêntivas, com Íiel obseavância às exigências das

autoÍidades competentês e às disposições legais vigenlesi

6.9 - Fomecer os pÍodutos, coníorme esüpulâdo neste edital ê de acordo com a proposta âprêsehtada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidad€ e sançô€s prêvistas no itêm '12 da prosêntê Ata'

7. DAS OBRIGAçOES DA CONÍRAÍANTE

7.1 - Convocâr a licitantê vencedora paÉ a retirada da Ordem dê Fomêcimento dos itêns rêgistEdo§;

7.2 - Fomecer à êmpresa â ser conúatadâ todas as inÍormaçôes e esclarecimentos que vênham a s€r solicitados r€taüvamente ao objeto destê

Edital;

7.3- Efetuar o pagarflento à emprêsa nas condições estab€lecidas nosto Editâl;

7.4 - Notificar por oscrito, à emprêsâ conÚatada, toda e qualquor inggulaíidad€ constâtedá dÚrante o r6cêbimênto do obieto;

7.5 - Nenhum pâgamento será eÍêtuado à êmpresa detentorâ do registro, ênquanto pendente de liquidaÉo e qualquer obrigaçâo Esse fato

não será gerador ãe direito a reajugtamento de preços ou a atualizaÉo monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma' pagamênto antêcipado:

7.7 - Fiscalizar a execúÉo das obíigaçõEs assumidas p€lo contratado

8. DO PAGAMENTO

8.1_opagamentoseráeíetuadoaté30diasaPósaemissãodanotafiscaldevidamênteatêstadapêlaSecÍetariaresponúvel;

8.2 - O Contratado/tomecedor deveÍá indicaí no coípo da Nota FiscavÍaturá, descriÉo do item Iomecido, dê acordo com o especiíicâdo no

Anexo I ê sua PrcPosta de Preço.
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8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas flscâis êm íaturas, estas s6ráo devolvidas ao fomecsdor. para as nêcessánas
correçôes, com as informaçôes que motivaGm sua rejeiÉo, sendo o pagamento realizado após a reâpresentaçáo das notas fiscâis êm faturas.

8.4 - Nênhum pagamento isentará o FORNÉCEDORyCONTRATADO das suas Íesponsâbilidadês e obrigaçôês, nem implicará ac€itaÉo
def; niüva do Iomedmento.

8.5 - O Contralante não efetuârá pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança êm banco, bem como, os que forem negociados
com terceiros por intermédio da operaçáo de 'Íactoring";

8.6 -As despesas bancáias dôcorÍentês dê tansferência de valorês para outras praças serão do rêsponsabilidades do Contratado.

9, DO REAJUSTA'TENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados mant€r-se-ão inalterados pelo periodo dê vigêncla da prêsente Ata, admitida a revisão no caso de desequilÍbrio da

equação econômico fnânceira inicial deste instaumênto a partir de dêterminaÉo municipal, cabendo-lh€ no máximo o repassê do peÍcentuâl

determinado.

9.2 - Os preços .eglstrados que soteÍem rovisáo não poderão ultrapassâr os pre@s praticâdos no mercado, mantêndo-so a diíerenç€

pêrc6nfural apurada entre o valoí originalmenta constantê da prcposta e aqualo vigente no mêrcado à épocâ do rêgislÍo;

9.3 - Caso o preça registrado seja perior à média dos preços de mercâdo, a Preíeiturâ solicitará ao fornecêdor, mediante correspondência.

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

g.4 - Fracâssâda a negociaÉo com o primeiro colocado a Prefêitura poderá rêscindir êsla Ata e convocar, nos temos da legislaÉo vigente, e

pelo prego da primeira, as dêmais emprosas com preços registrados, cabendo roscrsão desta ata d€ registro de prêçls e nova licilaÉo em

caso de fracâsso na negociaÉo.

9.S - Será considerado compatíveis @m os de mgrcado os prôços rogistrados quo forom iguais ou inÍeíorgs à média daqueles apurados pela

PreÍêitu.a.

,IO. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

10.1 - A prêsente Ata de RêgistÍo de Prêços podêrá ser canc€lada d€ pleho dirêito, nas s€guintês situaçóes:

1.4)QuandoofomêcsdornãocumpíircomasobrigaçõosconstantssnoEdital€nêssaAtâdêR€gistrodêPrêços;

2. b) Quando o fomêcedor der causa a .escisão administrativa da Nota de Empenho decoírentê dgste Rêgistro dê Proços' nas hipótesês

previstas nos incisos I a Xll, )«ll e Xvltl do art. 78 da Lei8 666/93;

3.G)emquaisquerhipótêsesdeexecuÉototalouparcialdaÍequisição/pedidodosprodutosdecorÍentedestêrêgistro;

4. d) os píeços rogistrados se apresontar€m suPeíiores aos praticâdo§ no mercâdo;

5. e) por razôes de interesse público devidâmênte demonstradas e ju§tificadas;

6.0 doscumprir qualquer dos itêns da cláusula s€xtia ou séüma'

.t0.2 - OcorÍendo cancelamento do preço registrado, o Íomecedol sêrá informâdo por coíospondência, a qual sêrá juntada ao processo

administraüvo da Prêsênte Ata.

10.3 _ No caso de ser ignorãdo, inceno ou inacessíver o endoÍêço do fomecedor, a comunicação será feita por publicâçâo no Jomâl oficial do

Estâdo/MA, consaderanào_se cancelado o preço registrado a partir da última publicâÉo'

10.4 - A solicitação do Íomecedoí para cancelamento dos prêços registrados poderá não serac€ita pêla Pr€fêitura, facultando-se a esta nest€

caso, â aplicaÉo das pênalidades prêvistas no Edital

10.5 - Havendo o cáncolamênto do pr6ço rêgistrado, cêssaráo todas a§ atividadês do Fomêcedor, rêlativas ao íomeom€nto do itêm'

10.6 - Caso a Preíeifura não sê utilize da prerÍogativa de cãnc€lar êsta Ata, a seu oxclusivo cntério, poderá susPondêr a sua exêcuÉo e/ou

suslar o pagamênto das fatura§, até quê o Fornêcedor cÚmpra intogralmonte a condição coíltrêtual iníringida'

'10.7 - A Atâ de Regastro de Preços será cancêlada automaücamentê nas seguintes hipóteses:
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1. a) Por decurso dê prazo de validade;

2. DOS PREçOS

1.!.1 - Os preços aprêsentados na proposta dêvem incluir todos os custos e despesâs, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,

taxa de administrâção, serviçps, encargos sociais, kabâlhistas, seguros, fÍetos, lucro e outros necessários ao cumprimento intêgral do obieto

dêsta Atâ d6 Registros de Preços.

12.1 - O descumprimento injusttficado das obrigaÉês assumida§ nos têrmos doste edital, sujêita à contratada a multas, @nsoantê o caput e

§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobr€ o valor da Nota de Emp€nho, na Íoíma seguinto:

1. a)atraso atá 05 (cinco)dias, multa d€ 02% (dois por cento);

2.b)apartirdo60(sexto)atéolimitedo,loo(dédmo)dia,multâde04%(quatroporcênto),caÍactedzando.seain€xecuÉototâlda
obrigaÉo a partir do 11'(décimo primoiro) dia de araso'

12.2-Sêmprêjuízodassançõescominadasnoarl.ST,l.lllêlV,daLEi8.666/93,DelalnexecuçáototalouparcÉldoobi€toadjudicâdo.o
MunicÍpio de Sáo Bemardo, através da se]ãtaiiiir^i"il"ià.aa.i"i"u"çao poO"àig"lanüda a;réüa e amplâ defêsa' aplicâr à Contratada

mu[a áe atá 10o/o (dez por cento) sobre o valor adiudicado:

,|2.3 _ ss a adjudicátáÍia recusar-se a ratirar a nota de êmpenho injustificadamênte ou sê não aprêsêntar sitüaÉo rsgula' no ato da foituÍa da

;;r";;;;;;*ià e ampta defesa' suleitar-sêá as §eguinte§ penalidados:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adiudicado;

,!2.3.2.Suspgnsãotemporáriadeparticipardeticitaçõê§eimpêdimentodecontratalcomoMuniclpiodesãoBêmardo,porprazodeaté02

(dois) anos, e,

12. DAS PENALIDADÉS

mesmo prazo'

12.3.3. DedaraÉo dE inidoneidade para licitar ou contÍatar com a AdminisfaÉo PÚblica Municipal'

l"';1;l.liiflf;iJl'JiT'ÍliJJ"^liJ[Hi,:::'i:fliil'ff;üi:J-*,tr*+:f;11;Hâf;ffiil1{[1']5]:i,ffi";trjti

1;1fl*].lül,fÉütr,,i",;ffi 
:$:la;'""::"rs''r:r"ii::r:r';

}H+ty*t****jru**g*mtr#,"r{iq+,dü'*#,i*i}ii,i'i}*;ff
4.Â-À.mllllesoíevistasneslaseÉonãoeximêmaadiudicaÉriadarepârâÉodosêvêntuaisdânos,perdasouprsjÚizosqueseuatopunivêl

":;; 
ã;;;'"'" "ípio 

de são Bemardo 
,, - ....^r- 

-^raaos 
da intimaÉo por parte da sêcretaria

ü,1,r*":*-r=f#}"i-=.,j*'*r,**:"1!":*,§írji""ffi,il§,ãtFàr'Fri,::jj'""ii$#ÉrT::i#sÍ#i'x
MuniclPio;

f.3,;;,.1,,â,j,1§.31,#lffJ:'J'"i"ã##:":"ff:;li"llfl1iii.,31Jl[*'i'lii*li;i#l:11"i?'llil""5'*'J:Tn'àSi#i':

í3. DOS 
'Lrc,Íos 

PE',{ÁÍs

13.1-AsinfraçõêspênaistipificadasnaLei3.66ô/93sorãoobjêtod€pÍocásso,udicialdafoÍmalegalm6ntepr6üsta,sempreiÚízodasdemais
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i4. Dos REcuRsos oRçaMENÍÁRtos

14.1 - As dêspesas decorÍênles das contrataçóes oriundas da prssonte Ata de Registro de Pr6çps, conerão à conta de dotaÉo orçamentáÍia
do ano €m curso, ou das d6mais que possâm vir a adêdr a presento Ata, às quais serão elencadas êm momento oporluno:

'r5. DAs DrsPosrçóEs FrÍvÁrs

15.1 - As parles ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçóes:

I - Todas as âlteraçôes que se fizerem necêssárias serâo registradas por intermédio de lavrafura de têrmo âditivo a presênte Ata de RêgistÍo

dE Preços.

ll - Vinculam-sê a êsta Ata para fins de ânálise técnica, jurídica e dêcisão supe or o Edital dê Pregão Eletrônico ISRP no.036/2022 e seus

anexos o as propostas das licltantes classifcadas.

tll - É vedado caucionar ou ulilizar o contrato decorente do presêntê registro para qualquer operâÉo financeira, s€m píevia e expressa

autorizaçáo da Prefêitura.

,16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes êlêgêm o Foro da Comarca de São B€maÍdo, Estado do Msrânhão, como compet€nte para dirimir quaisquer

questões oriundas do presente contrato, inclusivo os câsos omissos, que nâo puderem ser íêsolvidos pela via administrativa, rênunciando a

qualquer outro, por mais privilegÉdo que seia.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes lirmam a pres6nt€ Ata, €m 03 (f6s) vias d€ igual teor e foma para um só êí6ito legal. ficando uma

via arquivada da sede da CONTRATANTE, na lorma do An. 60 da Lei 8.666/93'

São Bêmardo - MA. 22 de setembro de 2022.

PrefeituÍa Municipal São Bernardo

Francisco das Châ9as Carvalho
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