QUINTA – FEIRA, 01 DE JUNHO / MARANHÃOZINHO/ ANO I/ EDIÇÃO Nº 028/2021
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MARANHÃOZINHO
Ata de Registro de Preços nº 01/032/2021-SEMED/PMMZ
Processo Administrativo nº 032/2021-PMMZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ
O Município de Maranhãozinho, com sede à Rua Boa Vista S/N - Centro – Maranhãozinho – MA, inscrito no CNPJ nº
01.612.327/0001-87, doravante denominada Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, neste ato representada pelo Secretário
Municipal, Sr.(a) Secretária Municipal de Educação a Sra. Vera Maria Xavier Silva, CPF nº 072.996.302-06, conforme Portaria
06/2021, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, RESOLVE registrar os
preços dos Produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante denominado BENEFICIÁRIO DA ATA, considerando a
homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 032/2021-PMMZ, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº
9.488/2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar – PNAE,
visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, nas especificações, quantidades e
preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste
documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIO DA ATA: DISTRIBUIDORA J.D.C LTDA
CNPJ: 17.431.646/0001 – 35

FONE/FAX:

ENDEREÇO: Av. Industrial Nº 03 Santa Rita – Imperatriz - MA
E-MAIL: distribuidorajdc@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Luciano Rodrigues Seidel
CPF Nº: 001.125.663-08

RG Nº: 4242667- 2° via SSP/PA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL

1.2

AGÊNCIA: 0554-1

CONTA: 12.4091-9

Municipal de MARANHÃOZINHO, nas especificações, quantidades e preços
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ITEM

18

20

21

22

28

DECRIÇÃO
Proteina Texturizada de Soja (Carne) - Apresentada em
flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de
sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem
contendo composição nutricional data de fabricação,
validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega.
Embalagem 400g
Sardinha - Peixe de água salgada, conservado em molho de
tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de
nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e
dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados,
validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.
Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.
MILHO P/PIPOCA – Milho seco processado em grãos crus,
inteiros, para o preparo de pipoca, com aspectos, cor, cheiro
e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em
saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade
de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.
Tempero Completo - Com alho, sal, pimenta do reino,
cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade
mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem
copo 300g
Chuchu, de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres
de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

UND

QUANT

V.UNIT

V.TOTAL

Kg

1300

R$3,85

R$5.005,00

Kg

1690

R$3,50

R$5.915,00

Kg

1590

R$0,40

R$636,00

Kg

980

R$3,00

R$2.940,00

Kg

8120

R$0,90

R$7.308,00

VALOR DA ATA R$ 21.804,00 (Vinte e Um Mil Oitocentos e Quatro Reais)
1.3
CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, as empresas abaixo relacionadas
aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do BENEFICIÁRIO DA ATA, em cumprimento ao artigo 11, inciso II, do Decreto
Federal nº 7.892/2013:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.2
A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de Registro de
Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021-PMMZ e que são partes
integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

a) Termo de Referência;
b) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ;
c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.2

A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes normas:

a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas
alterações posteriores;

c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei
Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;

d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
g) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
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h) Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
i) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos;
j) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
k) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
l) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.3 Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de
Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

3.4 Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, segundo as disposições contidas
na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.2 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua publicação, vedada
sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES
5.2 O BENEFICIÁRIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços,
assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela Prefeitura Municipal
de Maranhãozinho, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas
Cláusulas.
5.3 A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho a firmar as contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos Produtos
pretendidos, hipótese em que ficará assegurado ao BENEFICIÁRIO a preferência na contratação, desde que a sua
Proposta atenda às mesmas condições do licitante vencedor, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº
7.892/2013.
CLÁUSULA SEXTA – DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
6.2 As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho por meio de Contrato Administrativo, respeitado o princípio da
anualidade previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.3 O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato para retirar a Nota de
Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
6.3.1

O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período
quando solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

6.4 É facultado à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer, não
apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a
assinar o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE
RESERVA, observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o material que se pretende
adquirir, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo BENEFICIÁRIO, ou revogar este Pregão,
independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.

6.4.1

É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não
houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.
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6.4.2

Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a
ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.

6.4.3

A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo, sem motivo
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, observado o prazo estabelecido no
item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das
sanções previstas na Cláusula Onze, item 11.2, desta Ata.

6.5 Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá ser representada por sócio que tenha
poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento
comprobatório.
6.6 O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas nesta licitação.
6.7 No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
b) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
c) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
CL ÁU S U LA S É T IM A – DO S PR O C E SS O S D E CO M PRA S
7.2 Após a celebração do Contrato Administrativo indicado na Cláusula anterior, cada Órgão Participante deverá
formalizar ‘Processo de Compra’ específico, sempre que houver necessidade de contratação, com a indicação dos
Produtos que se pretende adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.
7.3 Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, a fim de
obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.
7.4 A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato ou
Comissão de Fiscalização, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.
7.4.1

Competirá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
8.2 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 à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, por
intermédio do Órgão Gerenciador, promover as negociações junto ao BENEFICIÁRIO, observadas as
disposições contidas no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá:
a) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no
mercado;
b) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
c) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da
licitação, visando a igual oportunidade de negociação;
d) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá
convocar as licitantes remanescentes para negociação.
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8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO não puder cumprir o
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços,
devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados
no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;
b) No caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores 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.
8.5 Não havendo êxito nas negociações a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.2 O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata, sem justificativa
aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 ou no artigo 7º,
da Lei Federal nº 10.520/2002.
9.3 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.4 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a aplicação das
penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.5 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e justificado:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
9.6 Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.
CLÁUSULA DEZ – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.2 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração
Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia
consulta à Secretaria Municipal de Administração para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem
e observadas as normas em vigor, conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.2.1

Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à Secretaria
Municipal de Administração que se manifestará quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o
artigo 22, § 1º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

10.2.2

Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não
prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho,
conforme dispõe o artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

10.2.3

As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme o artigo 22, § 3º, do
Decreto Federal nº 7.892/2013.
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10.2.4

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham
a aderir, conforme o artigo 22, § 4º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

10.2.5

Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observado o prazo de vigência desta Ata,
conforme o artigo 22, § 6º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

10.2.6

A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão
participante e do carona.

CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES
11.2 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.
11.3 Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, não comparecer ou recusar-se a assinar a
Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, ou a assinar o Contrato e
a Ordem de Fornecimento, ficará sujeita às seguintes penalidades:
a) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, a teor do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.
11.4 O atraso injustificado na entrega ou substituição dos Produtos sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes
multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:
a) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
b) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de
10% (dez por cento).
11.5 Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando CONTRATADA, nas hipóteses de
inexecução total ou parcial do Contrato:
a) Advertência;
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
11.6 As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
11.7 Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas,
mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
11.8As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta
bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.
11.9O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente.
11.10
O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto
no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
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CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES
12.2 Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO

13.2 A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial.
CLÁUSULA CATORZE – DO FORO
14.2 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão para dirimir
toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Fornecimento dela
decorrentes.
14.3 Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas
abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos
de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Maranhãozinho/MA, 29 de 06 de 2021.

Secretária Municipal de Educação
Sra. Vera Maria Xavier Silva,
CPF nº 072.996.302-06,
conforme Portaria 06/2021

DISTRIBUIDORA J.D.C LTDA
CNPJ. nº 17.431.646/0001 – 35
Luciano Rodrigues Seidel
CPF Nº: 001.125.663-08, RG Nº: 4242667- 2° via SSP/PA

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Ata de Registro de Preços nº 02/032/2021-SEMED/PMMZ
Processo Administrativo nº 032/2021-PMMZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ
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O Município de Maranhãozinho, com sede à Rua Boa Vista S/N - Centro – Maranhãozinho – MA, inscrito no CNPJ nº
01.612.327/0001-87, doravante denominada Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, neste ato representada pelo Secretário
Municipal, Sr.(a) Secretária Municipal de Educação a Sra. Vera Maria Xavier Silva, CPF nº 072.996.302-06, conforme Portaria
06/2021, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, RESOLVE registrar os
preços dos Produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante denominado BENEFICIÁRIO DA ATA, considerando a
homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 032/2021-PMMZ, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº
9.488/2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar – PNAE,
visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, nas especificações, quantidades e
preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste
documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIO DA ATA: J. DE J COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 35.367.797/0001-44

FONE/FAX: (98) 3244 - 1347

ENDEREÇO: AV. TROPICAL ½ QUADRAL 11 RES. R. DOS SIGNOS – MATA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
E-MAIL: comercialcamarajdej@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: JANDIR DE JESUS CÂMARA
CPF Nº:909.963.642-34

RG Nº: 273509220044 SSP-MA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:1414-1

CONTA: 10645-6

14.4 Municipal de MARANHÃOZINHO, nas especificações, quantidades e preços

ITEM DECRIÇÃO

UND

QUANT

V.UNIT

V.TOTAL

3

Arroz Agulhinha - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, Kg
procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto,validade mínima de 90 dias apartir da
data de entrega. Embalagem de 01 Kg.

14970

R$2,90

R$43.413,00

5

Cebola - In natura, tamanho uniforme, textura com
Kg
característica de vegetais frescos, sem murchamento. Kg

2840

R$2,50

R$7.100,00

13

Flocão p/Cuscuz (Arroz), sem sal, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número Kg
de lote,quantidade do produto e atender. Validade mínima de
90 dias a partir da data de entrega. De acordo com a resolução
12/78 da cnnpa. Embalagem de 500g.

1300

R$2,10

R$2.730,00
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16

17

24

26

30

32

PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial,
fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha),
contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó
integral de origem animal. Embalagem deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e
transparente. Unidade 30g
Polpa de Fruta - Selecionada, isenta de contaminação.
Produto manipulado, obtido pela trituração, peneiração e
congelamento de frutas com adição de no máximo 10 (dez)
por cento de água potável por quilo de fruta triturada, sem
adição de conservantes. A embalagem de 01 kg contendo 10
unidades de 100g, deve conter a validade de no mínimo 06
meses á 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério
competente. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou
caixas de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da
Saúde. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa, validade
mínima de 90 dias apartir da data de entrega.
OVO DE GALINHA, classe A, tipo 3 grande. Produto fresco
de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor,
odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem
apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com
inspeção oficial, devendo atender às exigências do
Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem
Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 CIPOA/MA
Biscoito Salgado - Sem recheio, com 100% dos biscoitos
inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a
4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias apartir
da data de entrega. Embalagem de 400g

Kg

4990

R$8,50

R$42.415,00

Kg

15070

R$4,00

R$60.280,00

Kg

4690

R$8,00

R$37.520,00

Kg

1590

R$3,00

R$4.770,00

17450

R$2,30

R$40.135,00

8740

R$3,00

R$26.220,00

Laranja Pêra - Madura, frutos de tamanho médio, no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie,
Kg
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Kg
MANGA - Tipo espada, rosa ou tommy, aspecto globoso,
mista, verdes e maduras, cor própria com polpa firme e
intacta, isenta de enfermidades, de boa qualidade, livre de
Kg
resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem
lesões de origem física, acondicionadas em embalagem
própria. Kg

VALOR TOTAL DA ATA R$ 264.583 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Três Reais)
14.5 CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, as empresas abaixo relacionadas
aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do BENEFICIÁRIO DA ATA, em cumprimento ao artigo 11, inciso II, do
Decreto Federal nº 7.892/2013:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
15.2 A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de Registro de
Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021-PMMZ e que
são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

d) Termo de Referência;
e) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ;
f) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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16.2 A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes normas:

m) Constituição Federal de 1988;
n) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como
suas alterações posteriores;

o) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e pela
Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;

p) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
q) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
r) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
s) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
t) Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
u) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos;
v) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
w) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
x) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
16.3 Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de Preços e as
disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.
16.4 Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, segundo as disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.2 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua publicação, vedada sua
prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES
18.2 O BENEFICIÁRIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços, assumindo a partir da
sua assinatura o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, ficando
ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.
18.3 A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho a firmar as contratações que dela poderão
advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos Produtos pretendidos, hipótese em que
ficará assegurado ao BENEFICIÁRIO a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda às mesmas condições do
licitante vencedor, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SEXTA – DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
19.2 As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela Prefeitura Municipal
de Maranhãozinho por meio de Contrato Administrativo, respeitado o princípio da anualidade previsto no artigo 57, ‘caput’,
da Lei Federal nº 8.666/1993.
19.3 O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato para retirar a Nota de Empenho da
Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação.
19.3.1

O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período quando
solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

19.4 É facultado à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer, não apresentar todos os
documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar o Contrato Administrativo
ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada a ordem de classificação, uma
na falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
BENEFICIÁRIO, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
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19.4.1

É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não houver opção
decorrente do CADASTRO DE RESERVA.

19.4.2

Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem
crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.

19.4.3

A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo, sem motivo justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas na Cláusula Onze, item
11.2, desta Ata.

19.5 Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá ser representada por sócio que tenha poderes de
administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento comprobatório.
19.6 O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de
habilitação exigidas nesta licitação.
19.7 No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar os seguintes documentos:

h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
i) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
j) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
k) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
l) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
m) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCESSOS DE COMPRAS
20.2 Após a celebração do Contrato Administrativo indicado na Cláusula anterior, cada Órgão Participante deverá formalizar
‘Processo de Compra’ específico, sempre que houver necessidade de contratação, com a indicação dos Produtos que se pretende
adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.
20.3 Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, a fim de obter os
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.
20.4 A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato ou Comissão de
Fiscalização, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.
20.4.1

Competirá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
21.2 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 à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, por intermédio do Órgão
Gerenciador, promover as negociações junto ao BENEFICIÁRIO, observadas as disposições contidas no artigo 65, da Lei
Federal nº 8.666/1993.
21.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá:

e) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no mercado;
f) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

g) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da licitação,
visando a igual oportunidade de negociação;

h) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá convocar as
licitantes remanescentes para negociação.
21.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO não puder cumprir o compromisso,
o Órgão Gerenciador poderá:

c) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços, devendo
restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados no mercado. Caso não
haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá convocar as licitantes
remanescentes para negociação;
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d) No caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores 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.
21.5 Não havendo êxito nas negociações a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.2 O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:

e) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
f) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata, sem justificativa aceitável;
g) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
h) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 ou no artigo 7º, da Lei
Federal nº 10.520/2002.
22.3 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do Órgão
Gerenciador da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
22.4 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a aplicação das penalidades cabíveis,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
22.5 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e justificado:

c) Por razão de interesse público; ou
d) A pedido do fornecedor.
22.6 Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.
CLÁUSULA DEZ – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
23.2 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública ou
entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta à Secretaria
Municipal de Administração para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor,
conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
23.2.1

Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal de
Administração que se manifestará quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o artigo 22, § 1º, do Decreto
Federal nº 7.892/2013.

23.2.2

Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique as
obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, conforme dispõe o artigo
22, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

23.2.3

As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme o artigo 22, § 3º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

23.2.4

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro de cada
item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme o artigo
22, § 4º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

23.2.5

Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observado o prazo de vigência desta Ata, conforme o artigo 22, § 6º,
do Decreto Federal nº 7.892/2013.

23.2.6

A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do
carona.

CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES
24.2 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.
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24.3 Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro
de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, ou a assinar o Contrato e a Ordem de Fornecimento,
ficará sujeita às seguintes penalidades:

c) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a teor
do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.
24.4 O atraso injustificado na entrega ou substituição dos Produtos sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora,
garantida a ampla defesa e o contraditório:

c) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos entregues com
atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

d) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos reprovados no
recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).
24.5 Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá, garantida a prévia e ampla defesa,
aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando CONTRATADA, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do
Contrato:

e) Advertência;
f) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
g) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos;

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
24.6 As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
24.7 Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
24.8 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta bancária a ser
informada pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.
24.9 O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
24.10 O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES
25.2 Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas
comunicações verbais.

CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO
26.2 A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.
CLÁUSULA CATORZE – DO FORO
27.2 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão para dirimir toda e
qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Fornecimento dela decorrentes.
27.3 Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas abaixo
declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão
por bom, firme e valioso.

Maranhãozinho/MA, 29 de junho de 2021.
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Secretária Municipal de Educação
Sra. Vera Maria Xavier Silva,
CPF nº 072.996.302-06,
conforme Portaria 06/2021
J. DE J COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 35.367.797/0001-44
JANDIR DE JESUS CÂMARA
CPF Nº:909.963.642-34, RG Nº: 273509220044 SSP-MA

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Ata de Registro de Preços nº 03/032/2021-SEMED/PMMZ
Processo Administrativo nº 032/2021-PMMZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ

O Município de Maranhãozinho, com sede à Rua Boa Vista S/N - Centro – Maranhãozinho – MA, inscrito no
CNPJ nº 01.612.327/0001-87, doravante denominada Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, neste ato representada
pelo Secretário Municipal, Sr.(a) Secretária Municipal de Educação a Sra. Vera Maria Xavier Silva, CPF nº 072.996.30206, conforme Portaria 06/2021, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação, enquanto ÓRGÃO
GERENCIADOR, RESOLVE registrar os preços dos Produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante
denominado BENEFICIÁRIO DA ATA, considerando a homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021CPL/PMMZ, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021-PMMZ, com fundamento na
Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei
Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda
escolar – PNAE, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, nas
especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na
Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIO DA ATA: P.A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:40.306.596/0001-77

FONE/FAX:

ENDEREÇO: RUA SENADOR MILLET, Nº 210 – MARANHÃO NOVO – IMPERATRIZ -MA
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ALMEIDA DA SILVA MILHOMEM
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CPF Nº: 603.186.096-71

RG Nº: 0189332520010 SSP/MA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0554-1

CONTA: 96629-0

27.4 Municipal de MARANHÃOZINHO, nas especificações, quantidades e preços

ITEM

2

4

11

14

15

25

DECRIÇÃO
Alho - In natura, graúdo (Tipo 5) do tipo
comum, cabeça inteira fisiologicamente
desenvolvido, com bulbos curados, sem
muchamento, danos mecânicos ou causado por
pragas - Kg
Carne Moída - Carne bovina moída magra de 1ª
congelada. Aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, com cheiro e sabor próprio,
ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Devendo conter no máximo 10% de gordura,
ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no
máximo 3% de aponevroses, com registro no
SIF - embalagem de 1kg.
Macarrão Espaguete - Sem ovos, as massas ao
serem postas na água não deverão turvá-las
antes da cocção, não podendo estar fermentadas
ou rançosas. Com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção,
validade mínima de 90 dias apartir da data de
entrega. Embalagem de 500g
Flocão p/Cuscuz (Milho) - sem sal, embalada
em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. Validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa. Embalagem de 500g.
Óleo de Soja - Produto obtido do grão de soja
que sofreu processo tecnológico adequado
como degomagem, neutralização, clarificação,
frigorificação ou desodorização. Líquido
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno
tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias
apartir da data de entrega.
Embalagem 900ml
Carne Moída de Frango - Carne de frango
moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, com cheiro e sabor
próprio, ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Devendo conter no máximo 10% de
gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e
conter no máximo 3% de aponevroses, com

UND

QUANT V.UNIT

V.TOTAL

Kg

980

R$18,70

R$18.326,00

Kg

14760

R$15,50

R$228.780,00

Kg

11240

R$2,20

R$24.728,00

Kg

2940

R$1,80

R$5.292,00

Unid

5340

R$2,50

R$13.350,00

Kg

6620

R$9,80

R$64.876,00
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registro no SIF - embalagem de 1kg.

29

31

Repolho Verde - Tamanho médio, primeira
qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem manchas e com coloração
uniforme, livres de terra nas folhas externas. Kg
Banana Prata ou Pacovan - Em pencas,de
primeira qualidade, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo
ser bem desenvolvida com peso entre 120 e
140 g por unidade, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionada em pencas integra. Kg

Kg

7820

R$3,80

R$29.716,00

Kg

26150

R$3,90

R$101.985,00

VALOR TOTAL DA ATA R$ 487.053,00 (Quatrocentos e Oitenta e sete Mil e Cinquenta e Três Reais)
1.3 CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, as empresas abaixo
relacionadas aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do BENEFICIÁRIO DA ATA, em cumprimento ao
artigo 11, inciso II, do Decreto Federal nº 7.892/2013:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de
Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
032/2021-PMMZ e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
g) Termo de Referência;
h) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ;
i) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

5.1. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes normas:
y) Constituição Federal de 1988;
z) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
bem como suas alterações posteriores;
aa) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de
2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
bb) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
cc) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
dd) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
ee) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
ff) Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
gg) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos;
hh) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
ii) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
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jj) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de
Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

5.3. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, segundo as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua publicação, vedada
sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES

7.1. O BENEFICIÁRIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços,
assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.

7.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho a firmar as contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos Produtos pretendidos,
hipótese em que ficará assegurado ao BENEFICIÁRIO a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda
às mesmas condições do licitante vencedor, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
CLÁUSULA SEXTA – DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

8.1. As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho por meio de Contrato Administrativo, respeitado o princípio da
anualidade previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2. O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato para retirar a Nota de
Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados
da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

8.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período
quando solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

8.3. É facultado à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer, não
apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar
o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA,
observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo BENEFICIÁRIO, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.

8.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não
houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.

8.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a
ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.

8.3.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo, sem motivo
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, observado o prazo estabelecido no item
anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas
na Cláusula Onze, item 11.2, desta Ata.

8.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá ser representada por sócio que tenha
poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento
comprobatório.

8.5. O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas nesta licitação.
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8.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar os seguintes
documentos:
o) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
p) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
q) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
r) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
s) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
t) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
u) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
CL ÁU S U LA S É T IM A – DO S PR O C E SS O S D E CO M PRA S

9.1. Após a celebração do Contrato Administrativo indicado na Cláusula anterior, cada Órgão Participante deverá
formalizar ‘Processo de Compra’ específico, sempre que houver necessidade de contratação, com a indicação dos
Produtos que se pretende adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.

9.2. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, a fim de
obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.

9.3. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato ou
Comissão de Fiscalização, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.3.1. Competirá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

10.1. 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 à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, por intermédio
do Órgão Gerenciador, promover as negociações junto ao BENEFICIÁRIO, observadas as disposições contidas no
artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

10.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá:
i) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no
mercado;
j) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
k) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da
licitação, visando a igual oportunidade de negociação;
l) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá
convocar as licitantes remanescentes para negociação.

10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO não puder cumprir o
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
e) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços,
devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados
no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;
f) No caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores 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.

10.4. Não havendo êxito nas negociações a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:
i) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
j) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata, sem justificativa
aceitável;
k) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
l) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 ou no artigo 7º, da
Lei Federal nº 10.520/2002.

11.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a aplicação das
penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e justificado:
e) Por razão de interesse público; ou
f) A pedido do fornecedor.

11.5. Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.
CLÁUSULA DEZ – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração
Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta à
Secretaria Municipal de Administração para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as
normas em vigor, conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

12.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal
de Administração que se manifestará quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o artigo 22, § 1º, do
Decreto Federal nº 7.892/2013.

12.1.2. Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique
as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, conforme dispõe o
artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

12.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme o artigo 22, § 3º, do Decreto Federal
nº 7.892/2013.

12.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir,
conforme o artigo 22, § 4º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

12.1.5. Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observado o prazo de vigência desta Ata, conforme o
artigo 22, § 6º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

12.1.6. A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão
participante e do carona.
CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.
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13.2. Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, não comparecer ou recusar-se a assinar a
Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, ou a assinar o Contrato e a
Ordem de Fornecimento, ficará sujeita às seguintes penalidades:
e) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, a teor do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
f) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.

13.3. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos Produtos sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes
multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:
e) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
f) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de
10% (dez por cento).

13.4. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando CONTRATADA, nas hipóteses de
inexecução total ou parcial do Contrato:
i) Advertência;
j) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
k) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
l) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

13.5. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
13.6. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas,
mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

13.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta
bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

13.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente.

13.9. O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto no artigo 7º, da
Lei Federal nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO

15.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial.
CLÁUSULA CATORZE – DO FORO
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16.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão para dirimir
toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Fornecimento dela
decorrentes.

16.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas
abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Maranhãozinho/MA, 29 de junho de 2021.
Secretária Municipal de Educação
Sra. Vera Maria Xavier Silva,
CPF nº 072.996.302-06,
conforme Portaria 06/2021
P.A DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ:40.306.596/0001-77
PATRICIA ALMEIDA DA SILVA MILHOMEM
CPF Nº: 603.186.096-71, RG Nº: 0189332520010 SSP/MA
TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Ata de Registro de Preços nº 04/032/2021-SEMED/PMMZ
Processo Administrativo nº 032/2021-PMMZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ

O Município de Maranhãozinho, com sede à Rua Boa Vista S/N - Centro – Maranhãozinho – MA, inscrito no
CNPJ nº 01.612.327/0001-87, doravante denominada Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, neste ato representada
pelo Secretário Municipal, Sr.(a) Secretária Municipal de Educação a Sra. Vera Maria Xavier Silva, CPF nº 072.996.30206, conforme Portaria 06/2021, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação, enquanto ÓRGÃO
GERENCIADOR, RESOLVE registrar os preços dos Produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante
denominado BENEFICIÁRIO DA ATA, considerando a homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021CPL/PMMZ, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021-PMMZ, com fundamento na
Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei
Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

17.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda
escolar – PNAE, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, nas
especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na
Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.
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BENEFICIÁRIO DA ATA: L.A. DE OLIVEIRA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.508.357/0007-08

FONE/FAX:

ENDEREÇO: RUA CORONEL MARIO ANDREAZA, nº103, Bairro TRES PODERES – IMPERATRIZ MA
E-MAIL: ladeoliveiracomercio@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Larissa Alencar de Oliveira Ribeiro
CPF Nº: : 948.742.802- 00

RG Nº: 5770727 PC/PA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0554-1

CONTA: 96.628-2

1.2 Municipal de MARANHÃOZINHO, nas especificações, quantidades e preços
ITEM

6

7

8

19

27

DECRIÇÃO
Corante - Sem sal, produto obtido do pó do urucum com
a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de
coloração avermelhada, deve estar sem a presença de
sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90
dias apartir da data de entrega. Embalagem de
polietileno transparente, resistente com 100g
Extrato de Tomate - Em conserva, embalagem isenta de
ferrugem e amassados quando for em lata, produto
industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor
de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de
gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g
de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias apartir
da data de entrega. Embalagem de 190g,
Feijão - Tipo 1, carioquinha, novo, grãos inteiros,
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras
ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de
umidade. Validade mínima de 90 dias a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 Kg
Sal - Refinado, iodado, com granulação uniforme, com
no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem
de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg
de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal
específica, validade mínimade 90 dias apartir da data de
entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.
Cenoura - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho
médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras,
sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície
externa. Kg

UND

QUANT V.UNIT

V.TOTAL

Kg

980

R$1,80

R$1.764,00

Kg

2840

R$1,00

R$2.840,00

Kg

5020

R$6,60

R$33.132,00

Kg

1110

R$0,46

R$510,60

Kg

5340

R$2,90

R$15.486,00

VALOR TOTAL DA ATA R$ 53.732,60 (Cinquenta e Três Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta
Centavos)
1.3 CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, as empresas abaixo
relacionadas aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do BENEFICIÁRIO DA ATA, em cumprimento ao
artigo 11, inciso II, do Decreto Federal nº 7.892/2013:
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

18.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de
Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
032/2021-PMMZ e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
j) Termo de Referência;
k) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016_/2021-CPL/PMMZ;
l) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

19.1. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes
normas:
kk) Constituição Federal de 1988;
ll) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
bem como suas alterações posteriores;
mm) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto
de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
nn) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
oo) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
pp) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
qq) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
rr) Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
ss) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos;
tt) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
uu) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
vv) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

19.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de
Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

19.3. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, segundo as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua publicação, vedada
sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES

21.1. O BENEFICIÁRIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços,
assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.

21.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho a firmar as contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos Produtos pretendidos,
hipótese em que ficará assegurado ao BENEFICIÁRIO a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda
às mesmas condições do licitante vencedor, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
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CLÁUSULA SEXTA – DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

22.1. As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho por meio de Contrato Administrativo, respeitado o princípio da
anualidade previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.666/1993.

22.2. O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato para retirar a Nota de
Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados
da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

22.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período
quando solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

22.3. É facultado à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer, não
apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar
o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA,
observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo BENEFICIÁRIO, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.

22.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não
houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.

22.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a
ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.

22.3.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo, sem motivo
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, observado o prazo estabelecido no item
anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas
na Cláusula Onze, item 11.2, desta Ata.

22.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá ser representada por sócio que tenha
poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento
comprobatório.

22.5. O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas nesta licitação.

22.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar os seguintes
documentos:
v) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
w) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
x) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
y) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
z) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
aa) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
bb) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
CL ÁU S U LA S É T IM A – DO S PR O C E SS O S D E CO M PRA S

23.1. Após a celebração do Contrato Administrativo indicado na Cláusula anterior, cada Órgão Participante deverá
formalizar ‘Processo de Compra’ específico, sempre que houver necessidade de contratação, com a indicação dos
Produtos que se pretende adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.

23.2. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, a fim de
obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.

23.3. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato ou
Comissão de Fiscalização, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.
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23.3.1. Competirá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

24.1. 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 à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, por intermédio
do Órgão Gerenciador, promover as negociações junto ao BENEFICIÁRIO, observadas as disposições contidas no
artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

24.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá:
m) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no
mercado;
n) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
o) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da
licitação, visando a igual oportunidade de negociação;
p) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá
convocar as licitantes remanescentes para negociação.

24.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO não puder cumprir o
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
g) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços,
devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados
no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;
h) No caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores 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.

24.4. Não havendo êxito nas negociações a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

25.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:
m) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
n) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata, sem justificativa
aceitável;
o) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
p) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 ou no artigo 7º,
da Lei Federal nº 10.520/2002.

25.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

25.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a aplicação das
penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

25.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e justificado:
g) Por razão de interesse público; ou
h) A pedido do fornecedor.

25.5. Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.
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CLÁUSULA DEZ – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

26.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração
Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta à
Secretaria Municipal de Administração para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as
normas em vigor, conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

26.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal
de Administração que se manifestará quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o artigo 22, § 1º, do
Decreto Federal nº 7.892/2013.

26.1.2. Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique
as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, conforme dispõe o
artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

26.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme o artigo 22, § 3º, do Decreto Federal
nº 7.892/2013.

26.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir,
conforme o artigo 22, § 4º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

26.1.5. Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observado o prazo de vigência desta Ata, conforme o
artigo 22, § 6º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

26.1.6. A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão
participante e do carona.
CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES

27.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.

27.2. Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, não comparecer ou recusar-se a assinar a
Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, ou a assinar o Contrato e a
Ordem de Fornecimento, ficará sujeita às seguintes penalidades:
g) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, a teor do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
h) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.

27.3. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos Produtos sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes
multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:
g) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
h) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de
10% (dez por cento).

27.4. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando CONTRATADA, nas hipóteses de
inexecução total ou parcial do Contrato:
m) Advertência;
n) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
o) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
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p) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

27.5. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
27.6. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas,
mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

27.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta
bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

27.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente.

27.9. O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto no artigo 7º, da
Lei Federal nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES

28.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO

29.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial.
CLÁUSULA CATORZE – DO FORO

30.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão para dirimir
toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Fornecimento dela
decorrentes.

30.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas
abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Maranhãozinho/MA, 29 de junho de 2021.

Secretária Municipal de Educação
Sra. Vera Maria Xavier Silva,
CPF nº 072.996.302-06,
conforme Portaria 06/2021
L.A. DE OLIVEIRA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.508.357/0007-08 I. E.: 12.681.065-6
Larissa Alencar de Oliveira Ribeiro
RG:5770727 PC/PA CPF: 948.742.802- 0
TESTEMUNHAS:
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Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Ata de Registro de Preços nº 05/032/2021-SEMED/PMMZ
Processo Administrativo nº 032/2021-PMMZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ

O Município de Maranhãozinho, com sede à Rua Boa Vista S/N - Centro – Maranhãozinho – MA, inscrito no
CNPJ nº 01.612.327/0001-87, doravante denominada Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, neste ato representada
pelo Secretário Municipal, Sr.(a) Secretária Municipal de Educação a Sra. Vera Maria Xavier Silva, CPF nº 072.996.30206, conforme Portaria 06/2021, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação, enquanto ÓRGÃO
GERENCIADOR, RESOLVE registrar os preços dos Produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante
denominado BENEFICIÁRIO DA ATA, considerando a homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021CPL/PMMZ, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021-PMMZ, com fundamento na
Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei
Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda
escolar – PNAE, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, nas
especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na
Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIO DA ATA: T.V.L CAVALCANTE EIRELI
CNPJ:40.981.143/0001-46

FONE/FAX (99) 991445043

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ Nº 60b GALPÃO BAIRRO: MUTIRÃO
E-MAIL: t.v.l.calvacante.eireli@outlook.com
REPRESENTANTE LEGAL: THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE
CPF Nº: 607.958.203-13

RG Nº: 041992442011-2

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 0554-1

CONTA: 966886

1.2 Municipal de MARANHÃOZINHO, nas especificações, quantidades e preços
ITEM

DECRIÇÃO

UND

QUANT

V.UNIT

V.TOTAL

RUA BOA VISTA – CENTRO MARANHÃOZINHO /MA – CEP: 65. 283-000 CNPJ: 01.612.327/0001-87

QUINTA – FEIRA,01 DE JULHO/ MARANHÃOZINHO/ ANO I/
E D I Ç Ã O N º 0 2 8 / 2 0 2 1 P á g | 29

1

9

10

12

Açúcar - Refinado, isento de matéria terrosa,
livre de umidade e fragmentos estranhos,
embalagens íntegras e resistentes, validade
mínima de 90 dias apartir da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.
Frango Congelado - com miúdo, congelado,
apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg
embalado em saco plástico transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 90 (noventa)
dias a partir da data de entrega.
Leite em Pó - Integral, bovino, embalagem
laminada sem umidade, integral, com mínimo
6,5 g de proteína, 0% de gordura trans, gordura
saturada de 4 a 5 g e sódio de 91 a 95 mg por
porção, validade mínima 90 dias apartir da
data de entrega.
Embalagem de 200g
MARGARINA - com 80% de lipídios,
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço e de
outras características indesejáveis, embalagem
de polietileno leitoso e resistente, apresentando
vedação adequada.
Embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote.
Deverá apresentar validade mínima de 90 dias
a partir da data de entrega. com registro no
ministério da agricultura, SIF/DIPOA.
Embalagem de 500 g

Kg

2780

R$2,11

R$5.865,80

Kg

13260

R$7,51

R$99.582,60

Kg

7310

R$1,40

R$10.234,00

Kg

680

R$4,70

R$3.196,00

VALOR TOTAL DA ATA R$ 118.878,40 (Cento e Dezoito Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta
Centavos)
1.3 CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, as empresas abaixo
relacionadas aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do BENEFICIÁRIO DA ATA, em cumprimento ao
artigo 11, inciso II, do Decreto Federal nº 7.892/2013:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de
Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
032/2021-PMMZ e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
a) Termo de Referência;
b) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ;
c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes normas:
RUA BOA VISTA – CENTRO MARANHÃOZINHO /MA – CEP: 65. 283-000 CNPJ: 01.612.327/0001-87

QUINTA – FEIRA,01 DE JULHO/ MARANHÃOZINHO/ ANO I/
E D I Ç Ã O N º 0 2 8 / 2 0 2 1 P á g | 30
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de
2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
e) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
g) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
h) Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
i) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos;
j) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
k) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
l) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de
Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

3.3. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, segundo as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua publicação, vedada
sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES

5.1. O BENEFICIÁRIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços,
assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.
5.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho a firmar as contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos Produtos pretendidos,
hipótese em que ficará assegurado ao BENEFICIÁRIO a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda
às mesmas condições do licitante vencedor, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
CLÁUSULA SEXTA – DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

6.1. As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho por meio de Contrato Administrativo, respeitado o princípio da
anualidade previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.666/1993.
6.2. O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato para retirar a Nota de
Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados
da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
6.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período
quando solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.
6.3. É facultado à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer, não
apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar
o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA,
observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo BENEFICIÁRIO, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.
6.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não
houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.
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6.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a
ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.
6.3.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo, sem motivo
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, observado o prazo estabelecido no item
anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas
na Cláusula Onze, item 11.2, desta Ata.
6.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá ser representada por sócio que tenha
poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento
comprobatório.
6.5. O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas nesta licitação.
6.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
b) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
c) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
CL ÁU S U LA S É T IM A – DO S PR O C E SS O S D E CO M PRA S

7.1. Após a celebração do Contrato Administrativo indicado na Cláusula anterior, cada Órgão Participante deverá
formalizar ‘Processo de Compra’ específico, sempre que houver necessidade de contratação, com a indicação dos
Produtos que se pretende adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.

7.2. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, a fim de
obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.

7.3. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato ou
Comissão de Fiscalização, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.3.1. Competirá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

8.1. 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 à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, por intermédio
do Órgão Gerenciador, promover as negociações junto ao BENEFICIÁRIO, observadas as disposições contidas no
artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá:
a) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no
mercado;
b) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
c) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da
licitação, visando a igual oportunidade de negociação;
d) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá
convocar as licitantes remanescentes para negociação.

8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO não puder cumprir o
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços,
devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados
no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;
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b) No caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores 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.

8.4. Não havendo êxito nas negociações a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata, sem justificativa
aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 ou no artigo 7º,
da Lei Federal nº 10.520/2002.
9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a aplicação das
penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e justificado:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
9.5. Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.
CLÁUSULA DEZ – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração
Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta à
Secretaria Municipal de Administração para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as
normas em vigor, conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal
de Administração que se manifestará quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o artigo 22, § 1º, do
Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.2. Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique
as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, conforme dispõe o
artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme o artigo 22, § 3º, do Decreto Federal
nº 7.892/2013.
10.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir,
conforme o artigo 22, § 4º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.5. Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observado o prazo de vigência desta Ata, conforme o
artigo 22, § 6º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
10.1.6. A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão
participante e do carona.
CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES
11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.
11.2. Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, não comparecer ou recusar-se a assinar a
Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, ou a assinar o Contrato e a
Ordem de Fornecimento, ficará sujeita às seguintes penalidades:
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a) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, a teor do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.
11.3. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos Produtos sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes
multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:
a) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
b) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de
10% (dez por cento).

11.4. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando CONTRATADA, nas hipóteses de
inexecução total ou parcial do Contrato:
a) Advertência;
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

11.5. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
11.6. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas,
mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta
bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

11.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente.

11.9. O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto no artigo 7º, da
Lei Federal nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO

13.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial.
CLÁUSULA CATORZE – DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão para dirimir
toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Fornecimento dela
decorrentes.
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14.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas
abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Maranhãozinho/MA, 29 de junho de 2021.

Secretária Municipal de Educação
Sra. Vera Maria Xavier Silva,
CPF nº 072.996.302-06,
conforme Portaria 06/2021

T.V.L CAVALCANTE EIRELI
CNPJ:40.981.143/0001-46
THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE
CPF Nº: 607.958.203-13, RG Nº: 041992442011-2

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Ata de Registro de Preços nº 06/032/2021-SEMED/PMMZ
Processo Administrativo nº 032/2021-PMMZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ

O Município de Maranhãozinho, com sede à Rua Boa Vista S/N - Centro – Maranhãozinho – MA, inscrito no
CNPJ nº 01.612.327/0001-87, doravante denominada Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, neste ato representada
pelo Secretário Municipal, Sr.(a) Secretária Municipal de Educação a Sra. Vera Maria Xavier Silva, CPF nº 072.996.30206, conforme Portaria 06/2021, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação, enquanto ÓRGÃO
GERENCIADOR, RESOLVE registrar os preços dos Produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante
denominado BENEFICIÁRIO DA ATA, considerando a homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021CPL/PMMZ, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021-PMMZ, com fundamento na
Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei
Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
15.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto aquisições de ...................., visando contratações futuras e
eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, nas especificações, quantidades e preços abaixo,
obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste
documento independente de transcrição.
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BENEFICIÁRIO DA ATA: S.K.A.R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 41.488.339/0001-66

FONE/FAX: (98)3243-2994

ENDEREÇO: Rua 03, Casa 16 letra E – Parque Topázio Bairro Jardim Bela Vista - São Luís/MA
E-MAIL: svgusmao2017@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Silvania Virgem Gusmão Pereira
CPF Nº: 253.356.423-00

RG Nº: 012745471999-6

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: Banco do Bradesco

AGÊNCIA: 2121-0

CONTA: 68515-1

1.2 Municipal de MARANHÃOZINHO, nas especificações, quantidades e preços
ITEM

DECRIÇÃO

UND

QUANT

V.UNIT

V.TOTAL

23

Vinagre - De álcool, ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para
a distribuição no comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De
acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de
90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de
500ml

Litro

2840

R$1,30

R$3.692,00

VALOR TOTAL DA ATA R$3.692,00 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais)
1.3 CADASTRO DE RESERVA - Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, as empresas abaixo
relacionadas aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do BENEFICIÁRIO DA ATA, em cumprimento ao artigo
11, inciso II, do Decreto Federal nº 7.892/2013:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

16.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente Ata de
Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
032/2021-PMMZ e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
d) Termo de Referência;
e) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/PMMZ;
f) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

17.1. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes
normas:
m) Constituição Federal de 1988;
n) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
bem como suas alterações posteriores;
o) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de
2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
p) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
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q) Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
r) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
s) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
t) Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
u) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos;
v) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
w) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
x) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

17.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata de Registro de
Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

17.3. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, segundo as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua publicação, vedada
sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES

19.1. O BENEFICIÁRIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro de Preços,
assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisições solicitadas pela Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.
19.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho a firmar as contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos Produtos pretendidos,
hipótese em que ficará assegurado ao BENEFICIÁRIO a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda
às mesmas condições do licitante vencedor, consoante dispõe o artigo 16, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
CLÁUSULA SEXTA – DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

20.1. As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho por meio de Contrato Administrativo, respeitado o princípio da
anualidade previsto no artigo 57, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.666/1993.
20.2. O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato para retirar a Nota de
Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados
da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
20.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período
quando solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.
20.3. É facultado à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer, não
apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar
o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA,
observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo BENEFICIÁRIO, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.
20.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não
houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.
20.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a
ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.
20.3.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo, sem motivo
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, observado o prazo estabelecido no item
anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas
na Cláusula Onze, item 11.2, desta Ata.
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20.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá ser representada por sócio que tenha
poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento
comprobatório.
20.5. O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas nesta licitação.
20.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar os seguintes
documentos:
h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
i) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
j) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
k) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
l) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
m) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
CL ÁU S U LA S É T IM A – DO S PR O C E SS O S D E CO M PRA S

21.1. Após a celebração do Contrato Administrativo indicado na Cláusula anterior, cada Órgão Participante deverá
formalizar ‘Processo de Compra’ específico, sempre que houver necessidade de contratação, com a indicação dos
Produtos que se pretende adquirir, observadas as normas internas pertinentes à instrução dos autos.

21.2. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO GERENCIADOR, a fim de
obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.

21.3. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato ou
Comissão de Fiscalização, nos termos do artigo 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.

21.3.1. Competirá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

22.1. 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 à Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, por intermédio
do Órgão Gerenciador, promover as negociações junto ao BENEFICIÁRIO, observadas as disposições contidas no
artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

22.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá:
e) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no
mercado;
f) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
g) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da
licitação, visando a igual oportunidade de negociação;
h) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá
convocar as licitantes remanescentes para negociação.

22.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO não puder cumprir o
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
c) Convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços,
devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados
no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, a Prefeitura Municipal de
Maranhãozinho poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;
d) No caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores 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.

22.4. Não havendo êxito nas negociações a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:
e) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
f) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata, sem justificativa
aceitável;
g) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
h) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/1993 ou no artigo 7º,
da Lei Federal nº 10.520/2002.
23.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
23.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” acarretará, ainda, a aplicação das
penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
23.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e justificado:
c) Por razão de interesse público; ou
d) A pedido do fornecedor.
23.5. Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos BENEFICIÁRIOS a nova ordem de registro.
CLÁUSULA DEZ – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração
Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia consulta à
Secretaria Municipal de Administração para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as
normas em vigor, conforme dispõe o artigo 22, caput, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
24.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à Secretaria Municipal
de Administração que se manifestará quanto à possibilidade de adesão, conforme dispõe o artigo 22, § 1º, do
Decreto Federal nº 7.892/2013.
24.1.2. Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique
as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, conforme dispõe o
artigo 22, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
24.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme o artigo 22, § 3º, do Decreto Federal
nº 7.892/2013.
24.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir,
conforme o artigo 22, § 4º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
24.1.5. Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observado o prazo de vigência desta Ata, conforme o
artigo 22, § 6º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.
24.1.6. A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão
participante e do carona.
CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES
25.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.
25.2. Conforme previsto no Edital, caso algum licitante, injustificadamente, não comparecer ou recusar-se a assinar a
Ata de Registro de Preços; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, ou a assinar o Contrato e a
Ordem de Fornecimento, ficará sujeita às seguintes penalidades:
c) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, a teor do disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
d) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços, devidamente atualizada.
25.3. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos Produtos sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes
multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório:
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c) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
d) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos Produtos
reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de
10% (dez por cento).

25.4. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Maranhãozinho poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando CONTRATADA, nas hipóteses de
inexecução total ou parcial do Contrato:
e) Advertência;
f) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
g) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

25.5. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
25.6. Caberá ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização, propor a aplicação das penalidades previstas,
mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

25.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta
bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Maranhãozinho.

25.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente.

25.9. O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante previsto no artigo 7º, da
Lei Federal nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DOZE – DAS COMUNICAÇÕES
26.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO

27.1. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial.
CLÁUSULA CATORZE – DO FORO

28.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão para dirimir
toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de Fornecimento dela
decorrentes.

28.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas
abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Maranhãozinho/MA, 29 de julho de 2021.
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Secretária Municipal de Educação
Sra. Vera Maria Xavier Silva,
CPF nº 072.996.302-06,
conforme Portaria 06/2021

S.K.A.R Comércio de Alimentos LTDA-EPP
CNPJ: 41.488.339/0001-66; Insc. Estadual: 12.125.843-2;
Silvania Virgem Gusmão Pereira
C. I 012745471999-6 CPF: 253.356.423-00

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

DECRETO MUNICIPAL N° 12, DE 01 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre a retomada de eventos no Município de Maranhãozinho – MA e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica autorizada, a partir do dia 01 de julho de 2021, a realização de apresentações musicais em bares, lanchonetes, restaurantes,
praças de alimentação e similares, sem prejuízo da necessidade de observância do protocolo sanitário a ser fixado em portaria do
Secretário-Chefe da Casa Civil e respeitando o limite de lotação de 100 (cem) pessoas.
Parágrafo único – Os eventos e estabelecimentos citados no caput deste artigo poderão funcionar até as 23 (vinte e três) horas.
Art. 2º. Os estabelecimentos elencados no art.1º deste Decreto deverão respeitar as medidas sanitárias determinadas nos Decretos
anteriores.
Art. 3º. As medidas e prazos previstos neste Decreto poderão ser reavaliados a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do Município, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, restando mantidas as orientações estabelecidas nos Decretos anteriores
naquilo que não for incompatível com as regras previstas neste decreto.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO,
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ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE JULHO DE 2021.
MARIA DEUSA LIMA ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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