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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 06/2021

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão — MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro,
casado, empresário, portador do CPF n° 270.349.843-87, de ora em diante designado
simplesmente "CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica MARINETE S.
SOUSA-ME, com endereço à Rua da Piçarra, n° 2", Bairro Centro, na cidade de São
Domingos do Azeitão, Estado de Maranhão, inserito(a) no CNPJ/MF sob iT 04.350.964/0001-
10, neste ato representada pela Sra. MARINETE SILVA SOUSA, brasileiro, portador do
documento RG iT. 071917802020-1 e CPF n". 887.441.083-20, doravante designada
simplesmente "CONTRATADO(A)"; atendendo as condições do instrumento convocatório
e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes à normas da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei n." 10.520/2002, do Decreto n.°
10.024/2019, Decreto Municipal n° 006 e 007 ambos de 01/01/2021, da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e demais formas complementares e
disposições deste instrumento aplicáveis à espécie, conforme as cláusulas e condições a seguir
delineadas:

CLÁUSULA 1 ~ OBJETO

1.1 A presente Ata de Pvegistro de Preços estabelece cláusulas e condições gerais referente
ao PITEGÃO PRESENCIAL N'' 007/2021-SRl^ que tem por objeto o Registro de Preços
para fiaíiira cojiíraíação dc empresa para o forsiecimenío parcelado sob demanda de
cestas básica, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência do Editai.

CLÁUSULA lí - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços os documentos e instruções que
compõem o PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021-Si^, complementando-a para fins de
direito e independentemente de transcrição, obrigando-se as partes em todos os termos.

2.2 Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as
propostas das empresas vencedoras do certame.

2.3 Esta Ata de Registro de Preços e. as futuras contratações obedecerão ao disposto no
Decreto Federal if. 7892/2013 e no Decreto Municipal n" 007/2021 de 01/01/2021 que
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regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666,
junho de 1993, no âmbito municipal.

666, We^l de

CLÁUSULA ÍÍI - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições
ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem:

r - FORNECEDOR REGISTRADO

DO OBJETO E DO PREÇO REGISTRADO

'' . . - . '/píCITjDEjCESTA BÁSICA -

ITEM DESCMÇÂODO-OlÈJETOp: f-;,:WD--
•;QUANTL
^ TÒtÁÉ:;-

PREÇO
"UNITÁRIO
(ITEM)

PREÇO
TOTA0;v-

1
Kit de Cestas de alimentos, embalados em
fardo transparente resistente. FD. 2.500 R$58,73 R$146.825,00

V' " 'jr 'Ã'- ?'ItensQüE'-ç^^
ITEM PRODUTOS UND. QUANT.

1

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Polido, longo fino, tipo 1, embalado
em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. 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.
Pacote de 1 kg.

KG 5

2

AÇÚCAR CRISTAL - Acondicionado em pacote plástico, íntegro,
resistente, vedado hemieticamente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto, deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Pacote de 1 kg

KG 1

3 CAFÉ, PACOTE - Café toirado e moído, embalagem 250g PCI 1

4

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Massa alimentícia a base de
sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, isenta de
sujidades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica
resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 6 (seis) meses, embalagem 25Og.

PCT 1
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OLEO DE SOJA - De primeira qualidade, 100% natural,
comestível, extrato refinado, limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega,
embalagem pet com peso líquido 900ml.

UND. 1

6

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, constituído de grãos inteiros, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre
de fragmentos est ranhos, umidade, e misturas de outras variedades
ou espécies. Embalagem própria, atóxica, intactas, com rótulo que
identifique a categoria do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso, carimbo dos órgãos oficiais de inspeção. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. Embalagem
de 1 Kg.

KG 1

7
SARDINHA - enlatada em óleo, eom embalagem abre fácil,
íntegra, em vestígios de ferrugem, amassaduras ou abaulamento.
Com prazo de validade de no mínimo 24 meses.

UND. 2

8

LEITE EM PO INTEGRAL - enriquecido com vitaminas A e D.
Embalagens resistentes, não violados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, infonnações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da
Portaria n° 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária
de produtos de origem animal do ministério da Agricultura.
Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g.

PCT 1

3.2 O Valor total registrado foi de R$ R$146.825,00 (cento e quarenta e seis mil,
oitocentos e vinte e cinco reais).

CLÁUSULA IV - DO PRAZO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da
data sua Publicação no Diário Oficial,

CLÁUSULA V - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

5.1 Os produtos deverão ser entregues na especificação, quantidade e periodicidade
especificada no Edital, no Termo de Referência, na Proposta do Licitante Vencedor e demais
documentos pertinentes.
5.2 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante
assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO
PRESENCIAL N° 007/2021-SRP.
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5.3 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediania
decoiTente desta Ata de Registro de Preços e Edital do PREGÃO PRESENCIAL N°
007/2021-SRP.

5.4 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de
publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.

5.5 O fornecimento dos produtos será de acordo com o recebimento da Ordem de

Fornecimento emitida pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes.

CLÁUSULA VI - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
USUÁRIOS NÃO PARTICIPANTES

6.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à
vantagem.

6.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à
Comissão Pemianente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
6.3 Caberá ao FORNECEDOR beneficiáido da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com a Comissão Permanente de Licitação - CPL.
6.4 A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto
Federal n° 7892/2013 e Decreto Municipal n° 007/2021 de 01/01/2021.

6.5 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinqüenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.6 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não paiticipantes que aderirem.
6.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratuais assumidas e a aplicação, observada o contraditório e a
ampla defesa, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas
contratuais, devendo informar as ocon-ências destas ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA Vil - DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1 As omissões e dúvidas que eventualmente surjam quanto esta Ata serão sanadas através

da interpretação do que dispuser o Edital que deu origem a Ata de Registro de Preços e a
proposta apresentada pela licitante vencedora.



^  pn^FElTUV: A DE

SAO DOMII«"ílO£ DO

PARA CRSSCHR COM LtBERDADE

1.2 As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e rece^mento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais
condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA VIII - DA PUBLICAÇÃO

8.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diáiio Ofieial
dos Municípios do Estado do Maranlião - FAMEM, após sua assinatura, obedecendo ao prazo
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas.

RESUMO DOS DADOS DO DETENTOR DA ATA E DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

®  DADOS DO FORNECEDOR CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:

RAZAO SOCIAL: MARINETE S.

SOUSA-ME

CNPJ N°: 04.350.964/0001-10

ENDEREÇO: Rua da Piçarra, n° 2^, Bairro

Centro, na cidade de São Domingos do

Azeitão, Estado de Maranhão.

CEP.: 65888-000

TELEFONE: CELULAR: (99) 98482-9158

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

comercialazeitao@hotmail.com

REPRESENTANTE: MARINETE SILVA

SOUSA

®  DADOS DO ORGAO GERENCIADOR:

Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede Prefeitura Municipal de

São Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São

Domingos do Azeitão - MA.

São Domingos do Azeitão/MA, 16 de dezembro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Presidente da CPL - Órgão Gerenciador
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MARÍNETE S. SOUSA-ME

CNPJ/MF: 04.350.964/0001-10

MARINETE SILVA SOUSA

CPF n". 887.441.083-20

RG 071917802020-1

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1. ■'^QaVva/R (j^KAc«-X^ ^qÍq_
CPF- ^^5- OCP

2.


