
SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO £ CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 60/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N" 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 36/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público Interno, por meio
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Jeca Rego, n" 151, Centro, Balsas-MA, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste ato representada
pela Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF N" 002.231.343-50, inscrita na Cédula de Identidade n"
189338020010 SSP/MA, residente neste Município de BALSAS/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO
GERENCIADORDO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021, tudo em
conformidade com o processo administrativo n" 36/2021, nas cláusulas e condições constantes do instrumento
convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa M. I.
COMERCIO E SERVIÇOS EIRKLI, CNPJ: 03.459.326/0001-70, localizada na Rua Santa Cecília, n° 23, Bairro
Jardim Oriental, Imperatriz - MA, representada pela Sf. Martha Ingrid Milhomem Silva, portador do CPF: n°
061.084.303-62, atendendo ás condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais n® 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal n®
7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e ém conformidade cora as disposições a seguir:

rCLAÜSüliA>ERrMEIRA^BJETQ^

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios diversos, para o preparo e distribuição
gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de Balsas-MA, com recursos do
FNDE/PNAE, confoime especificações do Termo de Referência- Anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico para Registro
de Preços n® 07/2021, coristihiindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de
Preços n® 07/2021, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as
partes cm todos os seus termos.

REGISTRADOS . íz:í::^Ú

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N® 07/2021
— Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

Item Especificação Marca Unidade Quant.
Valor Registrado RS

Unitário Total

01

Achocolatado em pó instantâneo
vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor
própria, cheiro característico e sabor doce
próprio, sem glúten Embalagem primária
com , identificação do produto,
lespecifícação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do
fabricante, prazo de validade, cm pacotes
de 300 g, e embalagem secundária em
fardos resistentes com até 10 kg.

3 CORAÇÕES Pacote 18.454 RS 2,60
RS

47.980,40

02

Achocolatado em pó instantâneo
vitaminado Aspecto: pó homogêneo, cor
própria, cheiro característico e sabor doce
próprio, sem glúten Embalagem primária
com identificação do produto,
especificação dos ingredientes.

3 CORAÇÕES Pacote 6.151 RS 2,60
RS

15.992,60
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informação hutricionai, marca db
fabricante, prazo de validade, em pacotes
de 300 g, e embalagem secundária em
fardos resistentes com até 10 kg.

04

Açúcar cristal, sacarose de cana-de
açúcar, de cor branca, granuloso fmo,
isento de matéria terrosa, livre de
umidade e fragmentos estranhos
Embalagem primária em pácotes de
pacote de 1 Kg com identificaçãp dó
produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do
fabricante, prazo de validade, e
embalagem secundária em fardos
resistentes com 30 kg.

CRISTAL Pacote 28.373 RS 2,68
R$

76.039,64

011

Bebida láctea, produto pasteurizado,
adoçado e com sabor, embalagem sachê
com 1000 ml. Na embalagem primária
deverá ter a identificação do produto:
especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do
&bricante é ínfonhações do mesmo,
prazo de validade, peso liquido.
Rotulagem de acordo com a legislação.
COTA PRINCIPAL 75%

CALUZINHO Pacote 21.836 R$7.90
RS

172.504,40

012

■Bebida láctea, produto pasteurizado,
adoçado e com sabor, embalagem sachê
com 1000 ml. Na embalagem primária
deverá ter a identificação do produto:
especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do
fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso liquido.
Rotulagem de acordo com a legislação.
COTA RESERVADO ME/EPP/MEI
25%

CALUZINHO Pacote 7.278 RS 7,90 R$'
57.496,20

013

Biscoito salgado - tipo cream cracker,
deverá ser obtido de matérias primas são e
limpas Serão rejeitados os biscoitos
quebradiços, queimhdo e de caracteres
organolépticos anormais Embalagem
primaria em pacotes impermeáveis
lacrados com peso liquido de 400g, tendo
dupla embalagem e em embalagem
.sccun<^a de caixa de papelão com peso
dè 08 kg

VIVALE Pacote 16.160 R$2,90
■R$

46.864,00

014

Biscoito salgado com a expressão na
embalagem primária sem lactose ou
isenta de lactósé e sem glúten^ deverá ser
obtido de matérias primas são e limpas.
Semo rejeitados os biscoitos quebradiços,
queimado e de caracterès organolépticos
anomiais. Embalagem prinmria em

DALLAS Pacote 200 R$ 8,70 RS
1,740,00
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pacotes impermeáveis lacrados com peso
liquido de 400g, tendo dupla embalagem
e em embalagem secundaria de caixa de
papelão com peso de 04 kg.
EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

017

Biscoito doce com a expressão na
embalagem primária - sem lactose ou
isenta de lactose e sem glúten. Produzido
com farinha de trigo fortificada cora fewp
e ácido fólico (vit. b9). Será rejeitado
biscoito quebradiço, . mal cozido,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais. Embalagem primaria em
pacotes impermeáveis lacrados com peso
líquido de 4Õ0g, tendo dupla embalagem
e em embalagem secundaria de caixa de
papelão com peso de 04 kg.
EXCLUSIVA MEflEPP/MEI

LIANE Pacote 200 R$ 8,14
RS

1.628,00

018

Café em pó, forte, toixado e moído, álto
v^uo. A embalagem primária deverá
conter externamente' os dados de

identificação e procedência, número do
lote,,data de fabricação, data de validade,
seló de pureza ABIC em pacote de 250
gfs. Embalagem secundária em caixa de
papelão com 5 kg. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI.

MELITTA Pacote 720 RS 3,90
RS

2.808,00

019

Cebola "in natura'*, bulbos fumes e
compactos, não brotada, sem danos

'fisiológicos ou mecânicos, tamanho
médio,. uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e bem desenvolvimento.
Embalagem deverá ser saco telado

.reforçado com 20 kg. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI.

REGIONAL Quilo 5.000 R$3,24
RS

16.200,00

032

Farinha de milho ílocáda - pré-cozida, em
íloco grandes, setn sal, cor amarela.
Isenta do matéria terrosa, parasitos e
larvas. A embalagem primária deverá ser
do tipo plástica e resistente e apresentar
peso liquido de 500 grs., com
identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fomecedor, data de fabricação e validade,
e embalagem secundária deverá ser
plástica e reforçada, lacrada, em fardos
comi 0 kg. GOTA PRINCIPAL 75%.

JUPI Pacote 26.910 RS 1,27
RS

34.175,70

033

Farinha de milho flocadá - pré-cozida, em
floco grandes, sem sal, cor amarela.
Isenta de matéria, terrosa, parasitos e
larvas. A embalagem primária deverá ser
do tipo plástica e resistente e apresentar
peso líquido de 500 grs., com

JUPI JUPI 8.970 RS 1,27
RS

11.391,90
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identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade,
e embalagem secundária deverá ser
plástica e reforçada, lacrada, em fardos
comlO kg. COTA RESERVADO
ME/EPP/MEI25%.

036

r

Feijão - de primeira qualidade, classe
carioquinha, isentos de matéria terrosa,
pedras ou corpos estranhos, fungos ou
parasitas e livre de umidade. Produto
embalado em saco plástico transparente
resistente que permita seu manuseio e
transporte. Cada embalagem contendo 01
kg. E embalagem secundária em fardos
cora 30 kg. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI.

TIA DORA Pacotes 3.300 R$7,23
RS

23.859,00

037

Fórmula em • pó elementar,
hipoalergênica, a base de proteína
extensamente hidrolisada de soro de leite,
isento de lactose, gâlactose, sacarose,
fhitose e glúten. Embalagem lata de 400
grs., "com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, foriiécedor, data de
fabricação e validade. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI.

DANONE LATAS 48
RS

130,00
R$

6.240,00

043

Lingüiça tipo calabresa fina cozida e
defumada de I" qualidade sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Embalagem
priimria plástica a vácuo com 2,5 kg com

' identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional, peso, data
de fabricação e validade, e embalagem
secundária de caixa,de papelão com 10
kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI.

FRICÓ PACOTES 608 R$ 20,69
RS

12.579,52

047

Margarina vegetal com sal, com 60 % de
lipidios, de primeira qualidade. Com
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares à
mesma e deverá está isenta de ranço e
outras características indesejáveis,
apresentando vedação adequada. DeVeni
ser embalados em potes de polietüeno
leitoso e resistente. AcOndicionada em
caixas-com de 6 kg, EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI.

PRIMOR POTE 4.224 RS 3,80
RS

16.051,20

048

Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta
de matéria terrosa, parasites e larvas,
sabor próprio. Embalagem primária em
sacos plásticos resistentes com 500 grs. e
apresentar prazo de validade, lote,
número do registro no órgão competente.
Embalagem secundária deverá ser
pMstica reforçada èm fardos lacrados
com 10 kg. COTA PRINCIPAL 75%.

YOKI PACOTES 25.800 R$1,60
RS

41.280,00
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049

IJ 052

055

057

058

Milho amarelo para canjica tipo I, isenta
de matéria terrosa, parasites e larvas,
sabor próprio. Embalagem primária em
sacos plásticos resistentes com 500 grs, e
apresentar prazo de validade, lote,
número do registro nó órgão competente.
Embalagem secundária deverá ser
plástica reforçada em fardos lacrados
com 10 kg. COTA RESERVADO
ME/ES?P/MEI 25%. ^

Ovo de galinha, coloração branca,
tamanho médio, com a casca limpa,
integra sem. rachaduras é sem
deformação. Embalados em bandejas de
material descartável com capacidade para
30 (trinta) unidades e apresentar prazo de
validade, lote, e embalagem secundários
de papelão, lacradas, limpas, secas e não"
violadas, resistentes com Í2 bandejas.
EXCLUSIVA ME/EPP/MEI.

YOKI PACOTES

sal iodado de mesa, refinado, composto
de cloreto de sódio cristalizado, extraído
de fontes naturais; deverá se apresentar
em cristais brancos, umidade máxima de
2%; com adição de sais de iodo (iodeto de
potássio, iodato de potássio ou outro sal
de iodo não tóxico), na dosagem mínima
de 20 e máxima de 60 mg de iodo por
lOOOg de produto, de acordo com
Legislação Fèderal Específica, sem
glúten; livre de , materiais
terrosos, parasitas e larvas. Embalagem
primária em pacote plástico, atóxico,
resistentes, transparentes, selados
hermeticamente contendo 01 kg e
embalagem secundária em fardo plástico
resistentes, atóxicos, lacrados com peso
de 30 Kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI.

AVINE CARTELA

8.600

5.016

GOLFINHO

Sardinha em molho tomate, coni sardinhas
íntegras, sem vísceras, descamadas, não
estufadas ou amassadas. Embaladas em
latas com 125 g apresentando ria
embalagem o valor nutricional, peso, data
de fabricação e validade, e embalagem
secundária em caixas de papelão com 6,25
kg. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

PACOTES 2.160

GOMES DA

CX)STA

Suco de fruta integral pasteurizado - uva -
sem adição de açúcar, ausente de corantes
artificiais e flavorizantes e conservantes

artificiais. Embalagem primária contendo
1 litro, com fechamento automático ou
com tampa e lacre, e deverá apresentar
identificação na embalagem dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade

ESSERB

LATAS

R$ 1,60

R$,14,95

RS

13.760.00

R$

74.989,20

R$1,40
RS

3.024,00

12.150 R$3,51

GARRAFA 270

• RS

42.646,50

R$ 17,90
RS

4.833,00
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e embalagem secundária resistente em
caixas com 06 unidades, EXCLUSIVA

ME/EPP/MEI

059

I

Suco de fhita integral pasteurizado -
goiaba - sem adição de açúcar, ausente de
corantes artificiais e flavorizantes e

conservantes artificiais. Embalagem
primária contendo I litro, com
fechamento automático ou com tampa e
lacre, e deverá apresentar identificação na
embalagem dos ingredientes, valor
nutrícionalí peso, fornecedor, data de
fabricação e validade e embalagem
secundária resistente em caixas com 06

unidades. EXCLUSIVA ME/EPP/MEI.

QUINTA DO
MORGAÜO

GARRAFA 270 , RS 15,90
RS

4.293,00

Valor total: RS 728.376,26 (setecentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).

3.2.0 preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3 J. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida
nas hipóteses previstas ná Lei n® 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferencia de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, p fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da
presente A^, sèrâo publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo
único do artigo 61, da Lei de Licitações.

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir da dafâ de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso líl do § 3® do art. 15 da Lei
n° 8.666/93.

5.1. Ós produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de
Referêncfâ - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer
tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão estar em perfeita condições e de acordo com o Termo
de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua substituição.

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da
licitação e anexos.

g"i \{ ss 1 A si:
p \ í^ oi \<,'u>

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que
trata § T no art. 65 da Lei n" 8.666/93.
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7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, do oconência de situação prevista na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei n® 8.666/93 ou redução dos
preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão
Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatòrio.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do cáput do art. 65 da Lei n® 8.666, de
1993.

7.5. Quando o preço registrado tòrnar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Òs fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabiveiá para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à media daqueles apurados pela
Prefeitura Municipal de Balsas/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderâo ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual jurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fomecedor e aquele vigente no
mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-fínanccira, serão
publicadas no Diário Oficial.

8,1. O fomecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata d*e Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata àí Rcgistto de Preços;

8.13. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso dc participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 Lei,
8.666/93;
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8.1.5. For declarado inidÔneo para licitar e contratar com a Administraçâo^nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar é contratar com a Administração nos termos do art., T, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.2. Á Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação
.pértinènté, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei n®'8.666/93;

83. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla .defesa, será formalizado
por

8.4. O cancelamento do registro de preços pòdèrâ ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuíto ou força
maiór, que prejudique p cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interêssé público; oü

8.4.2. A pedido do fornecedor;

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar ò cancèlamento de seu registro de preço quando: .

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que vçnhá
comprometer a perfeita^ execução contrâtualj decorrente de caso fortuito on força maior;

8.6.A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mí nima
de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação ,do feto ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação
e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O.caiicelamento do registro nap prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrátiva quando motivada
pela ocorrência de ínfiação Cometida pela empresa, observados os: critérios estabelecidos nà cláusula noiia deste
instrumento. ' ■ . ■ .

8.8. Da decisão da autoridadenompetente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio
de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado,'incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação efetivada através de
publicação na imprensa oficial,' considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do tercèirò dia subsequente ào da
publicação. " - - ' .

8.10. A Ata dé Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua
vigência. ' ' - '

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a; '

9.1.1. Assinar a Ata de Registro.de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato pu insliumento equiv^ente,
no prazo májdmo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas coi^ições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3i Responsabili^-se pelos dánós "causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s). e/ou a.
terceiros^' ^orientes de sua culpa ou dolo quando da cntre^ do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
respónsabílidade á fiscalização ou o acompanham^to pelo contratmite;
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9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de Iiabilitaçâo e qualificação cujas validados encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
funcionários não manterão qualquer vínculo emprégatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substitiiir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em qüe se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com
car^terísticas e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da au de registro de preços, para
representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução
do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos
necessários.

9.1.1D. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cun^rimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo
o acesso de empregados, propostos ou representâníes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário,
às dependências da Prefeitura;

ID.1.2. Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

lO.U. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota
de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper
imediat^ente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de.fonna a comprovar quê os preços registrados permanecem compatíveis
com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos, em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo
fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utitodos;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital c anexos.
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11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade.da Administração Pública que não
tenha participado do certame 4icitatôrió, mediante prévia consulta ao Ór^o Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades dá Administração Pública que não participaram do R^istro de Preços, quando desej^ém
fazer uso da Ata de Registro dç Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gereitcíador da Ata, para que
este, através da CPL, indique os ̂possíveis fornecedores e respectivos preços a sérem praticados, obedecida a ordein de
classificação. •

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não. do fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
' anteriornientò assumidas.- '

11.4. O. quantitativo décoirente das adesões' à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, . na totalidade, áo quíntuplo. do quantitativo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o' órgão gerenciador é órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (art. 22, §4® do Decreto Municipaln" 006 de;20Í7);

11.5. As.aquisições ou contratações adicionais a que sè-refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade,
100%-(cém por .cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
particíparités.(art. 22, §3" do Decreto Municipal n" 006 de 2Ó17);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aqiíisição ou contratação
solicitada em,até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 5°, do artigo 22 do Decreto Municipal
n" 006 de 2017; .

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prâzõ.previsto np § 5^ do artigo 22 do Decreto Municipal n" 006 de 201.7, respeitando o prazo de vigência da atai
quando solicitada pelo,ó^ão não participante.

11.7. Compete ap órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
cpntratuáimento. assumiítes 'e. a aplicação, ohseivadaa ampla defesa , e o contraditório, de eventuais penalidades
decoireiítes do desciimpriméhto de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.- _

12,1, Êm casos de inexecuçãó parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia dpf^a e o
contraditório, ficará ó fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no'Èdital, em confomidadé com artigo T da
Lei N;° 10.520/02, e subsidiariamente á lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos, da Cláusula Nona
desteinstnmiento, sem prejiiízq da responsabilidade cml c critnmal, que seu ato ensejar. ' . >

13.1. Às omissões desta Ata c as dúvidas oriundas dè sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o
Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo,
em caso de, conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta,

13.2, G presente registro decofré da adjudicação ,ao promitente fomecedor do objeto disposto na Cláusula Primena,
conforme .quantidades e especificações constantes no Termo dè Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu
origem à ésta Ate de Registro'de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada
em Atae

13.3, Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas ̂  disposições previstas na Lei n. ̂
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14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em
três vias de igüal teor e forma, pará um só efeito.

Balsas 29 de abril de 2021

<Sr5/v>jULA£X>
CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.
GERENCIADORA

M. r. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Maribaliigrid Milhomem Silva

DETENTORA


