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ATA DÈ RÈGÍSTRO DE PREÇOS N® 43/2022
PREGÃO ÈLETRÔNIdO N'03/2022-
PROCESSO ADMirnSTRATIVO N? 45451/2021

<- - .c>

O MUNICÍPIO DÈ BALSAS, ESTADO DÓ MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, pôr íneio
PREFEITURA MUNICIPAL DÈ BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo, n*' 151, Centro, Bálsás^MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste
ato representoda pela-.Sra.\CAMD^A -FERREIRA:ÇQSTAPPrtadprajio^.ÇPF_N° 002.23 L343-5P,. i[Kcrita^Da_
Cédula de ídentid^e n" 189338020010 SSP/MA,rresidente neste Município de BÀLSÀS-MA, neste ato
denomÍnada^simplesniêiitè.:ÓRGÃÓ:'GERENCIADOR-DÒíREGÍSTRO^ DÉ .PREÇÒSj'-réalizado'por. meio'dòv
PREGÃO ELETRÔNICÓ N° 03/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo N** 45357/2021, nas
cláusulas e condições constantes • do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ 11.690.394/0001-73, estabelecia na Rua 01, Qmdra 201, Lote 05, n.° 101, Açucena, Balsas/MA, CEP:
65.800-000, Fone: (99) 99643-525Ò, e-mail: focus.çontabilbls@gmail.com,-neste ato r^resentado pelo Sr.. José
Amarildo Bezerra de Souza, inscrito no CPF/MF n° 244.492.002-87, atendendo as 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 Municipal n® 006/2017 e demais legislações
aplicáveis, e em conformidade com as.disposições a seguir:

ICLÀÜSULAPRIMEIRA^OBJETÓ

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições germs para o Registro de preços para Futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, acondicionadas e transportadas em
embalagens tipo mármitex para'atender as Secretarias do Município dè *Balsas-MA,-com .espaço físico
equipado com todos, os recúHos necessários ao bom funcionamento pela Contratada, conforme
especificações do Termo de Referência — Anexo I do Edital de Pregão Èletrônico para Registro de Préços n®
03/2022, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

!GEÃÜSÜLA)SEGDNDÍiaDQSiDQeiJMENWSima;EGItoN!tESÍtBI»«^lllil^

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n® 03/2022, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos;

^ÍIVÜSULA^RCEn»^T)C>S^PREÇÒSMGISTRMjQS^^-^gMI^

3.1. Os preços dos pródutps estão-registrados nós termos da proposta vencedora dó PREGÃO ELETRÔNICO N®
03/2022 - Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

Item Especificação Unld Quant.
Valor Registrado R$

Unitário Total

Fornecimento de refeição tipo: café da manhã, acoadicionado e
transportado em embalagem tipo marmitéx de aluminiò n" 8. Cada
marmitex deverá conter no mínimo: café; leite; chá; 3 variedades

de pães/bolos; e manteiga (verificar descrição no cardápio) -
COTA PRINCIPAL 75®/o

UND 75.500 R$13,30 R$1.004.15a,0Ó

Praça Prof. Joca. Rego. 121^ Cêhtró -; Balsas - MaahhãdJ-j.ôSiSOOr^ââ
CíN.P;J;- (16M^30/Ç^^ ;(99):354tô^
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2

Fornecimènto de refeição tipo: café da manhã, acondicioDado e
transportado eih"^balágém:tipò,marmitex de alumínio n® 8. Gada .
marmitex deverá çpntér hd mínimo: café;Ieite; chá; 3 variedades"
de pãès/bolos; e.manteiga (verificar descrição no cardápio) -

COTA RESERVADO ME/EPP/MEI25%

UND 25.000 R$13,30 R$332;50b,00.
-

3

, Fornecimento deTéfeiçãoüpo:.almoço,.refeição.transportada.
acondiciõnada em'mármitex'dè aluininio n® 9. Cáda Marmitex
.  deverá conterao mínimo: arroz branco, feijão, massa;

saladà/vèrduras; 2 tipos de proteína. - COTA PRINCIPAL 75®A

ÚND 70.200 R$15,30 R$1.074.060,00

4

Fornecimento de refeição tipo: almoço, refeição transportada .
accndicionada ein marmitex de alumínio n® 9. Cada Marmitex

devera contèmo mmin:io:arroz branco, feijão, massa;-
salada/verduras; 2 tipos de proteína - COTA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25®/o

UND-: -.23.400. R$15,30 R$358.020,00

5

Fornecimento dé refeição tipo: jantar, refeição transportada
acondicionada em marmitex de alumínio n® 9. Cada Marmitex
deverá conter no mínimo: arroz branco ou arroz com feijão;

macarrão, 1 tipo de proteína, 1 tipo de salada. - COTA
r  / PRINCIPAL 75®/o

UND 54.000 R$14,30 R$772.200,00 V

6

Fornecimento dé refeição tipo: j^tar, refeição transportedá
acondiciõnada em marmitex dè alumínio n® 9. Cada Marmitex
deverá conter no mínimo: arroz branco ou arroz com feijão;

macarrão, 1 tipo de proteína, 1 tipo de salada. - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI 25®/o

UND 17.500 . R$14,30 ' R$250.250,00

7

,  . Fomecime^o;de refeição tipo;lMche, acondicionadoe
tra^portadoçm embalagem àprbpriáda"que1devérá'cóntér;nò'~

mínimo: suco natural; refrigerante; café; 3.variedades de salgados,
em geral; bolo'doce; fhitaá. - COTA PRINCIPAL 75%

-ündT
•i"
61.000 -'lSf43Ò" R$866.200,00

8

Fornecimento de refeição tipo: lanche, acondícionado e
transportado em embalagem apropriada quejdeveiã conter np

mínimo: suco natural;'refrigerantè; café; 3 vtóedades de segados
em geralf ÍToib doce; firiitas. - CÓTÀ RESÈRVÀDÒ

.  -ME/EPP/MEI 25®/o

mp' ■'20.000 ■ R$14,20 R$284.0Ò0;00;
» .

9

Fornecimento de refeição tipor café da manhã, ácondicionadó e'
transportado em embalagem tipo marmitex dé alumínio n° 8, Cada
marmitex deverá conter no mínimo: café; leite; chá; 3 variedades

de pães/bolos; manteiga; frutas. OBS.: DEVE-SE SEGUIR A.
ORIENTAÇÃO DA NUJRICIONISTA. - COTA PRINCIPAL^
"  - "-r-.:. ---

UND ,71.250 R$13.30 R$947.625,00 ̂

::í

10

Foínecimeiito de refeição tipo: café da manhã, acondícionado e
transportado em embalagem tipo marmitex de alüminio n® 8. Car^-
marmitex deverá conter no mínimo: café; leite; chá; 3 variedades

de pães/bolos; manteiga; frutas. OBS.: DEVE-SE SEGUIR A
ORIENTAÇÃO DA NUTRICIOMSTA. - COTA

RESERVADO ME/EPP/MEI 25®/o

UND' 23.750 - R$13,30 R$315.8:/5,00j

•. .wU

Pfàw Pref; Jõcsfl^ò, 121^t C^tro ^ BâlsS ::MÉ^
cplbatsas2017@qmaiLcom ^ .



DlÊ|

mmmmm
'^Continiài

,>\'3ü .H«.1 fi.-á

ESTADO DOMAI^HAO, ,
/PREFEÍltr^MUNieiF^ . ,rr;

SECRETARIA MÜNICIPAL PÊRMANÉNTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

11

Fornecimento de refeição tipo: Almoço, refeição transportada
acondicionadá em'embalagem .tipo marmitex de aluminio n** 8.
Cada Marmitéx deverá còntenio mínimo: arroz.brancò;.feijão;
tmassà;'2fipo dè;vèrdüra/saIada;.2 típòs dé proteínas'::OBSi:- •

DEVE^È SEGÜm A ÒRIENTÁÇÂÕ DA NUTOICIÒ^STA.
-i COTA PRINCIPAL 75%

UND-

.'

71.250

-  ' 4

R$18,30 R$1.303.875,00
-

12

Fomeciménto de refeição tipo: Almoço, refeição transportada
acondiÇionada em' embalagem tipo marmitex de aluminio n** 8.
Cada Marmitex deverá conterno mínimo: arroz branco; feijão;
massa; 2 tipo de verdura/salada; 2 tipos de proteínas. OBS.:

DEVE^E SEGUm A'ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA:
- COTA RESERVADO ME/ÉPP/MEI25%

UND 23.750 R$18,30 R$434.625,G0

' -T *

13

Foraeçimento dèTefeíção tipo: Jantar, refeição tr^pormda
acondicionada em embalagem tipo marmitex de aluminio n^ 8.
Cada Marmitex deverá conterno mínimo: arroz branco; feijão;

massa;"2tipò"de vèrdm'a/sãlâdã;T'fipodépròtêma."OBS;rDEVE^"
SE SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA. -

COTA PRINCIPAL 75%

.57.750-, _-R$.1_6,40,,^R$947.10p,pp..

14

Fonieciménto de réfeiçãòitipo: Jantar, refeição transportada
acondicionada em-embalagem tipo marmitex de aluminio n° 8.
Cada Marmitex deverá conterno mínimo: arroz branco; feijão;

massa; 2 tipo dê verdura/sàláda; 1 tipo de proteína. OBS.: DEVE-'
SE SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA. -

COTA RESERVADO ME/EPP/MEI25%

UND^ 19.250 '■R$16,40

•  í •

R$315:700,00,

15

Fornecimento ide refeição tipo: lanche, acondiciònado e
transportado eni embalagem apropriada que déyetó conter no

mínimo: suco natural; vitamina de frutas, café; 3 variedades de
salgados em geral; bólò doce; frutas. OBS.: DEVE-SE SEGUIR

A ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA. - COTA
PRINCIPAL 75%

UND 78:750 R$13,20 R$1.039.50Õ,C0

16

Fornecimento de refeição tipo: lanche, acondicionado e
transportado em embalagem apropriada que deverá conter no

mínimo: suco natural; vitamina de frutas, café; 3 variedades de
salgados.em geral; bolo doce; frutas. OBS.: DEVE-SE SEGUIR

A ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA. - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

. UND- 26.250 R$Í3,20 R$346.500,00'.

Valor Total Registrado: R$10.592.180,00 (dez milhões, quinhentos e novOTte e dois cento e oitenta reais)

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

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultada a'reálização de licitação-específica-ou-á "conhatàçãd";direta pára a aquisição ou.prèsfáçao-dè
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante-fundamentação, assegurando-se ao
beneficiário do registro a'preferência de fornecimento em igualdade dè condições. . :

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

Prara Prof;-®Jõca Rêgo,-121'» €ariü^ò T BalsM r'Máráí^o^-!-,65Í800*^
:CiN.Pij; ':<Í6í44IJ3Ò/PÍ)0Ít25; (9$)|3MV219f

cplbalsas2017@qTmaH;c»m ' - ' .
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ÍCLÀUSÜLA OUÃRTA^^ PO PRÁZO DE^^ÊNCIA DA ATA DE REGISTRQjDE^SEeOS a i

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze), meses contínuos, incluídas as eventos '
prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3® do art. 15
áaLQÍrf ^.666mV ■ r - ' ■ íí-^ .

ICLÀUSITlAOTJINTigDQ^EQRNÊei^ ET.QCÁl^DA^ENTld:GA^^":^^^dx5^^

5.1. Os produtos deverão ser enfregues, na.especific^ão, quantidade e perio^cidade especificadas no Ê
Termo de Reférèiicía - "ÂneXo í èiéSte ÀRP, seádo que a inobservância destas-òondiçõés implicará recusa sein
que caiba qualquep-.tipo de reclamaçâò porp^e.da inadimplOTte. Os materi^s.deverãoestá^çni perfeita condições
e de acordo com o Termp dê Referência e a proposta apresentada, sob peiía de sèrèm'dèvolvidos é 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. • -,

sfiní^geira

7.1. A Ata de Registro de^-Preçòs não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acrésciind^de
que trata § 1® no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajüstáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n°-
8.666/93 ou redução dos preçospraticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso 11 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
licitatório.

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 règisfrados, crendo a Prefeitura (Órgão Gefeiiciador) promover
as negociações juiíto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso 11 dp caput dó
art. 65 da Lei n° 8.666. dê 1993.

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

7.5.1. Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados
dò compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

Prara Prefi^Joca Rêg6^121 ̂ CCTtifo.-í Bãbas V
CNm 06l44t.430/000ír25: í(99):354^^2197"

cp1ba!sas2017@Qmal!.coiTi
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7.6. Quando o preço.de mercado»tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedbr não puder cumprir o
comproDiiss_o^ ojórgão gerenciador ppdCT^-. .. . ,,.

7.6.1. Liberár o fomecedor db compromisso assumido, caso á 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 fornecedora para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êjatb hás negociações; a Prefeiturà deverá proceder à rèvògaçãõ dá respectiva Ata de Régi^o
de Preços, adotando as medidas cábívéis para obtenção da contratação mais vantajosa.

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

7.9. Em, qualquer=hipótese Qs preço_s,decorrentesda.revisâp não.poderão, ultopassar.ps praticados no mercado,:,
mantendo-se a Idiferença-pércentual apurada entre, o yalòr originalmente constante da proposta do Fornecedor
aquele vigente no mercado à época do registro. . . • i -

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação economico-nnanceira,
serão publicadasnoDi^o Oficial. -

^ÃlJSüLÃiQITAVA#P0 6ANGELAMENT0DAvATADrREGISTRQtDEERECGS^

8.1.0 fornecedor terá seu;registeócmcel^pelá'PreféitüráMidú

8.1.2.-Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na-hipótese de se tomarem superiores aos praticados, ho -
mercado;.. -• •- .i. -.'r -i í

8.1.4. Estiver sü^ènso dé participar de licitação é impedido de cpnfrat^ com o miumcípio, nos termos do a^ -87
da Lei 8.666/93; r i. ..

8.1.5. For declarado inidôneo para licitara contratar com a Adininistráçãonps termos dpart. 87 da Lei 8.666/9^3; " .

8.1.6.Forimpedidbdelicit^e_cohti^com^aAdm^shaç|pnostemmjdo^.,7°,^Len0.52p/^ c ... •

8.1.7. Não receber a Nota.de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Admimstração,.séra
justificativa-aceitável'; ^

8.2. A Ata deRegistro,^de ̂ eços,poderá m^ ser cmceladapela Adn^ . .
legislação péitinente; ern especídpeírocorrência-d^^ áas hipóteses cpnlidas nó ait. 78 da Lei n° 8.666/93;:. ,

8.3. O cancelamento de' registro nàs hipóteses^ previstas, assegurados; q contraditório é ampla defesa;- será
formalizadO:ppr déspacho da autoridade coiripetente dp órg^ gerenciador. . • '

Praâ Prof;»yâ« Rêfió, .12V «:Cèntfò> Bãlsasf^Afâ^liãõ >
ÇiàPiü;i06í44íiá3Ò/iDW
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8.4. O cancel^ento do registro de preços çoderáíocorrer por fato.supervem^te, decòrrènté de caso fortmto ou; ;
forçamaior,'.qiie prejudique o cumprimento da ati devidamente comprovados e justificados:

8.4.1.Porrazõésdèinteressepublico;.ou . . . . . ,,-.2

8.4.2.Àpedido<i?fòmeMdOT^ .i.. 5 . ̂-

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro dé preço quando:

8.5.1.,Comprovar Mtar_impossibili^o de cumprir, as exigênci^ da Atai por ocorrência 5e fáto sup^eni^te^que^
venha comprométef a perfeita execução contratual, decorrente'dé cásb fortíiitd ou força maior; ]. =1 j ■ *

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência'
mínima de 15 '^(qüinze)' dias,-mstfaída com á comprovação ;do fato oii.Tatos que justifiquem o pedido,, para;
apreciação, avaliação e decisão da Admínistração^Públicà Municipál.

8.7. O cancelamento dó registro liãó prejudica a possibilidade de aplicação dé sanção admimsttativa quando
motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na-cláusúla
nona deste instrumèntò. '

8.8. Da decisão da autoridade competente 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 será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia
subsequente ao da publicação.

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

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo má^mo de.5 .(cinco) dias útéis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma defimda nó edital e Seus
anexos;

9.1.3. Responsábili^-se pelos dahos caiisados direta ou indiretamente;aos órgãos gerenciadores e participante(s)"
e/ou a terçeirps,^decorrentes de sua culpa pu dolo quando da entrega do pbjeto, não excluindo ou r^uzindq essa.
responsabilidade a fiscalização ou ó ácompanhamerito,pelp contratante;, f

9.1.4. Fornecer, sempre, que solicitado, no prazo* máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qu^ificação cujas validados encontrem-se vencidas;

Pra^tProf.'UoâíRêgb^12l>Gentro ̂ 'BàUas r

cplbalsas2017@qmaii.com
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9.1.5. Re^QúsalDUiizáf^e pêlos enc^gòs fiscais;'e.òómèrciàis resiütantes.da.cònfràtáç^ e ainda pelos ençá"gós
trábalhistàs, prévidèncitóos ,e obriga^es sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na^oca própria, vez que os
seus funcionários n^ manterão qualquer vínculo empregatício com o còntrat^te;

9.1.6. Não subcpntrat^, total ou parcialmente, o oÜjeto da contratação;

9.1.7. Substitíiif ;prpdütoSi às suas-éxpènsas,"mo; total' ou em-parte, do objeto do-conàato òm-qüe se verificMem. ■
vícios, defeitos püiincorieções, nó pr^o máximo de-02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por
produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter prepòsto; aceito-pela administração, durante todo período de vigência dá ata de registro de preços,
para representada sempre-que for-necessário;- -•-« —

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por ésciito, quando verificar-quaisquer condições inadequ^ãs"
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos necessários.'

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus para a Prefeitura - t _ - - . . .

9.1.11. Demais obrigações defínildas no Edital e anexos.

^ÁUSüLÁtDTÊGIMAt OBRIGAÇÕES PA^BREFEFEURA^

10.1. A-Prefeitura cómprpmete-se.a:- --

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa exécuçâo. dás obrigações contratuais, inclusiye
permitindo o acesso de empregados, propostos oü representantes da CONTRATADA, devidamente identificados,
quando necessário, às dependências da I^efeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;

10.1.3. NotifícEff o^fornecedpr beneficiário do regisfio de^preçqs qumto à requisição do objeto me^^te o ènyio.^^
da nota de empâiho, a ser rq)assada via fax ou outro mèio ou retirai pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na ratrega/prestação do objeto e interromper
imediatamente a aquisição/prestação, se for o c^o;

10.1.5. Efetuar òs pagamentos devidos, observadas as condições estabelécidasna Ata e edital;

10.1.6. Promover.ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar .que :os preços registrados permanecem '
compatíveis coin os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar,- no todo ou em parte, os produtos em desacordo com "as :éspecificações e obrigações assuiíudas
pelo fornecedor, além daqueles que rão apresentàrem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidasmo Edital e anexos.
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:  EStADOÍDbrMARANHÃÕ

.SEçtóTAÍUA ltíUNlÇjP^-PEi^Ap . :■ i .-- daATADEíREGISTRODEPREÇí

11,1. A Ata-de'Re^stro'de Preços pojdèrá ser utilizadà pôr qudquer. órgão pu-enti^de;d^ Administração
que não tenlm participado docertamê íicitátófioi médiáíte prévia cohsúíta; aò Órgão Gèrènciáiíòn desde qiie: ~
devidamente compròvãdáá vantagem. .. . .. .

.  . ̂ -t-. h. . ■ .(

11.2. .Os Órgãos ̂ e. entid^es da Administração Pública que.n^ partiçipár^ dp Régisfro^.d^ Qumdo
desejarem fazermso.da Ata de.Registro-de Preços, deverão manifestar seu interesse jimtcao Órgãb Gerenciador
da Ata, para^qiíé esfe; através daÓPL, iridique Óspdssiveis fomècedorèsoTçspectiTO preços a serçm pratiçados;-
obedecida-a ordem de classificação; , V ^

11.3. Caberá aoíoniecedorbeneficiánp .daAta de.Registro de Preços, observadas as condições nela estabeiècidas,^; .
optar pela aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente dé adesão, desde que não prejudique ás
obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O, quantitativo decorrente das adesões -à Ata de Registro .dê Preços, não
exceder, na . totalidade, ao. . quíntüplò ido quantitativo ' dé, .■-cada item registrado na.^.^Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente db número dé órgãos
não participantes que aderirem (art. 22, §4° do Decreto Municipal n" 006 de 2017);

11.5. As aquisições ou-contratações adicionais-à-que se refere este'item-não pod^M"exceda,por óf^0;Qú, ,
entidade, a 10p%"j(cem"por ceíito)^dos quantitativos registrádbs ná:Ata-'dè Registro 'de Preçbs-para o órgão-gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3® do Decretò-Múnicipal n® OO^de'2017); .

11.6. Após a autorizaçãò do órgão gerenciador,, o órgão não participmte deverá efetivar a . aquisição ou-
contratação solicitada ém até nòvéntá dias, observado o pfázobê'vigênciá'dá átá,' conforme § 5®, db artigo 22:dò
Decreto Municipal h° 006 de 2017; ■ ' ■ : ■ ■ ,? - -

11.6.1. À Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente,'a prorrogação
do prazo previsto no-§5®;do artigo 22 do Decreto Municipal n® 006 de 2017, respeitando o prazo de vigência^ -
da ata, quando solicitada pelobrgâo não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os ^os relativos-à çobrariça-dorcimprimerito pelo fornece^r ~-
obrigações contratiklmèrite assumiidas: e anpHcaçãò,''.obsèi^£da a^ o-còiitrámtó^o;' de ev^^s ^
penalidades-dèéõrrentes-dp ÜescUmprimento de cláusulàs^coritrátuais, érn Véláção as suas próprias contratações,' ,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. - .

11.8. Diante do interesse de utilizaçâo^da ata de registro de preços por órgãos ou èntidades não participmtès deste
pregão, o interessado deverá "remeter a solicitação de adesão áo eiidéreço eletçômco-
adesaodeatascDl@gmalÍ;com. pór.ineio do'.qu.aÍ; o Órgão Gérenciàdoríse mmifestoá quanto.apíseu aceite .ou-
recusa acerca da solicitação de adésãb.-Ressalta qúe,"'a'réferida solicitáçãb;de ^eáão" deverá estar acompanhada^ • '
de expressa anuência da ànpresa (Órgão Participante/deteiitora) em fornecer o objeto constante na presente ata^de
registro de preços. : ' '

12.1. Em casos de inexecüção parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a pré^a^defesa
e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com

PtóProf.^?do«í:Rlfi^ 121 Bálsas^y^^^
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artigo T da ÍÍi N.®;vÍÒ.52Ò/02,íe sübsiiariamenté|àJéil8;666/93',-àlém dó.règistíò,ínos',termÔ^
Cláusula Nòm'destè'instrumkitp/sem prejuízo dáréspoíisabilídáde civil e criminal, que seu ato ensejar. _. .'

' esHBúBò^mà^^
APREFElTBMi^^iítíP^
[üNfr""

...

13ili As omissões désta'"Ata é-ás^dúvildas priuridás de sua'interprètaçãdiserão'sanhas de'acordo çom p^jiüè'- '
dispuser o Edit^'dé Licitação qüe^èú oiigem a esta Ata de Régistro'dè Pr^ós é á.pròppsta.apresentadálpèfe
licitante, prevalecendo, em caso de cobílito, as disposições do Edi^ sobfè'ás dá-propostà. -. - - . -

13.2. O presente registro decoirc da adjudicação ̂  promiterite fomecedor do objeto iiispòstò na Cláus^a. ,
Primeira, conforme.Lquantidadesie,e^ecificações .constantes no Termo de Referência - -^exo. I do..E^M;d^; ;;i.: •.
Licitação que d^,õrigém á e^a'Ata-'de Registro de'Treços,"çòidbime'decisão-db Pregpeifõ;;da"Cõmissão"^ ■-,
Permanente de Licitação, lavradà:em Ata e hpmolpgaçãõ:pelo Ordenadoride Despesa.-■ . . ^ .

13.3. Para os casos onussos será-aplicada a le^síaçãp que couber, obedecidas as'disposições previstas, Lei n®. ;,,
8.666/1993 elÓ.52Ò/2002ie suas alterações e Decreto Municipal n® 006/2017. ' "

14.1. Para dirimir,ais questões oriundas,désteRegistrp.dePr^^ fica,eleito p Foro daiÇoin^cá de^Bdsasj;M^

E por estará dè^plend.e comimíracordo çoin as disposições estabèlècid^ na presente Ata,^ assinam este,
instrumento, ém'.tr^ yias de igi^i teor e forma, p^â um só efeito. , . • • ,

Balsas/MAj'22 de fevereiro de 2022../

CAMILA FERREIRA COSTA
Finán^s, Plánéjami
GÉRENCIÀDÒRÀ

rD^ÜSTiBOTFETE^STA?^^
ÁmãHídò Bèzeitafde Sóüza:
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