
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N506.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀEmpresa:
JOSE RAIMUNDO DA SILVA

CNPJ n" 11.292.448/0001-42
Rua Mario Andreaza, 1628 - Bairro São Raimundo - São João dos Patos'- MÃ-

O Município de São Mateus do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Adminis

tração, convoca o.sighatário xià empresa JOSE RAIMUNDO DÁ SILVÁ^ Tnscrita~no CNPJ de n"
11.292.448/0001-'42, sediada na Ruaj;'Marlp Andreaza, 1628 t BairrojSãoj Raimundo - São João dos
Patos - MA, para assinatura da Ata de, Registro de.Preços decorrehte^da licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n" 03/2021,. objetivando a ,contratação de empresa especializada, através de
ata de Registro de Preços para eventuais aquisíçõésideigêneros aíimehtícíos para confecção de cesta
básicas para distribuição às famílias carentes^o^município dé São João dos Patos/MA' de acordo com

a demanda em' ãnexo-para^atepdèr-as^neces?dade"s'd^Secretaria-Muniçipal de Assistência Social de
São João dos Patos/MA,ipãrà o~"exêrcíciò de 2021^1 " 11 I, i

A I {. . -V'.' • 'i • " í1 " ' 1i.U /, j' ^ ' l;' / I
Cumpre-nos inforrnàr que a" desitençãoíiojustificada àcarretârá assanções previstas em

let. Sendo o que de momentp se nos apresenta; subscreyemo/nos.com apreço. ' •
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SãoJdão^dos^Pátos/MA, 14';de'abriiràe.202ir;- V —-rs., ü r !
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Secretária Municipal de Assistência Soeialí:' ! ti
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Ne SRP-03/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nS 03/2021

Aos quinze dia(s) do mês de abril de dois mil e vinte um, a Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste
ato denominado ÓRGÃO GERENCiADOR, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ
(MF) sob o ne 06.089.668/0001-33, representado pela Sra. Géssyka Rafiégia Lima Sousa, Secretária Municipal
de Assistência Social, portadora do CPF ne 039.041.503-08, e de outro lado a firma JOSE RAIMUNDO DA SILVA,
inscrita no CNPJ (MF) sob o ne 11.292.448/0001-42, estabelecida à Rua Mario Andreaza, 1628 - Bairro São
Raimundo - São João dos Patos - MA, doravante denominada simplesmente DETENTOR DA ARP, neste ato
representada pelo Sr. Jose Raimundo da Silva, portador do(a) CPF 224.756.803-34, nos termos da Lei ne 10.520,
de 17 de julho de 2002, publicada.no.D.O.U..de.l8.de.juÍho.de.2002, .e.das.demais.normas.legais aplicáveis, em
face da classificação^da'"proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preçosjn" SRP-03/2021,
RESOLVE Registrarão Preços para eventuais aquisições de,gêneros alimentícios para confecção de cesta básicas
para distribuição^às famílias carentes do município de São João dos Patos/MA de acordo corh a demanda em
anexo para atender as necessidades da.Secretaria Municipal'de AssistêncialSociàl de Sãb João dos Patos/MA,
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi|classificadafém primeiro lugar no
certame supracitado.

I

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
^

1.1. Registro de PreçòsípTrá^evehtüais aquisições degêneros^áliméritícjps para confecção de cesta básicas
para distribuição às famílias-carentés do^unicíi^oídêlSâo^^ dos•Patos/^^Á^de'acordo 'com ademanda em
anexo para atender as necessida'dêssda Secretaria Municípàrdé Assistência' Social deSão João dos Patos/MA,
para oexercício |de 2021. V\ \'\f 'i[ • ' !' j
1.2. Os Itens e valores são aosapresentados a seguirrcom o respeçtivpidetentor do registro;

A jk' . . ] I

RAZÃO SOCIAL:!jOSE RAIMUNDO DA"SILVA"" 3 \\ : ' í; 1
CNPJ: 11.292.448/0001-42 .. l\U n - C/CÍ /j-ÍI ' f ' í

i / - M 1 -'v'< >..1
Endereço: Rua Mario Andreazar,1628''-Bairro São Raimundo -São'João.aòs'Ratos - MA.

Represetante: JoseRaimundo"da'Silvà\ í

CPF: 224.756.803-34 - J1 'i . ^ !
1 CESTA BASICÀ> ITENS jXCLUS EPP' | j; |

ITEM 1 DESCRIÇÃO DOS^^ODÜTOS^S.:''' -rr.-Ü ;• iij
'UNjDII

r:.. 1 .
! QUANT.
í 1

|iValorj
•i Un. 1 Valor Total

1
Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupd',pol|do, prazo
validade 12 meses(empacotado), pacote 5 quilos;

PCT 11 . i "
• 2.500. RS21,60

it !
RS54.000,00

2
Feijão, tipo 1, tipo classe carioqüinha, prazo validade 180
(empacotádo), pacote 1 quilõ

PCT j "2.500
li|<R$6;68 RS16.700,00

3
óleo vegetal comestível refinado tipo 1, nome óleo de soja,
embalagerh-plástlca 9G0'ml; . .. UNoj

1

:2.'50a^ RS 7,99 RS19.975,00

4 Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, pacote 500 gramas; PCT 2.500 RS2,30 R$5.750,00

5
Café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem alto
vácuo, pacote 250 gramas;

PCT 2.500 RS 3,38 RS 8.450,00

6

Extrato alimentício (extrato de tomate), ingrediente básico tomate,
prazo validade 12 meses, conservação isento de fermentação,
características adicionais maduros, selecionados, sem pele e sem
sementes, 190 gramas;

UND 1.000 RS 1,89 RS1.890,00

7
Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, características adicionais
teor mínimo cloreto de sódio 98,5%, pacote 1 quilo;

1
QUILO

1
1.000 RS 0,50 RS500,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br |
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8

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarosi de cana de
açúcar, características adicionais Isenta de Impurezas, prazo
validade min. 12 meses, pacote com 2 quilos;

UND 2.500 R$ 2,65 RS6.625,00

9
Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, tipo cream
cracker, pacote com 400 gramas;

pcr 2.500 RS3,87 RS9.675,00

10 Biscoito doce maizena pacote com 400 gramas; PCT 1.000 R$ 4,12 RS4.120,00

11 Fécula de mandioca para beiju; QUILO 1.000 R$ 3,48 RS3.480,00

12

Flocão de arroz, apresentação prazo validade 9 meses,
características adicionais degerminado/macerado/socado/, aspecto
físico levemente torrada, pacote 500 gramas

PCT

j

2.500 RS 1,53 RS3.825,00

13
Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo grupo seca, tipo
subgrupoquebradInhT, tipo classe branca, pacote com 1 quilo

'QUIL01 ri"000"~
. 1

"íRS-3;59 RS3.590,00

14
Leite em pó,/Ingredientes açúcar, tipo integral; prazo validade 30
dias (aberto)Á20 dias (fechado), pacote com 200 gramas; "i PCT 1 iúoo

1

•R$5,59 RS 13.975,00

15

Peixe emíçonserva, tjpo peixe .sardinha Inteira sem cabeça.
Ingredientes molho tõmate/água/óleo comestível .e sal, prazo
validade 15 meses, lata com 130 gramas. '

'UND 2:500
i ; 1.
; ,

K, r

ÍR$:3,52
: jl -- i

RS8.800,00

16
Margarina^ composição básica 60% llpídlo^3abòr'5,c^nr^saI,
apresentação pote 500 gramas. ' íT .pote( í.óoo

• Í !

! ^ 1
RS3,86 RS 3.860,00

17

Farinha milho, tlpOjí-floçãp,Z,apresentação flocos-dè mllhONtl^i
amarela, íprazo validadej"-9 .jnèses,'-'' características adicionais.
degermlnado/macerado/socado/;,'\ •aspecto_ físico ('Jeveménte-
torrada, pacote 500 gramas. •

\y"''
7 PCT L

:

tcííl]
-3.000/

í rr

i • 1

í ' !" i
RS ,1,29

i
RS3.870,00

j. .ValorTotíOfi^ít;;^ ViVíílíi ii' 1 R$ 169.085,00

; . i o, . r I r

CLÁUSUU SEGUNDA • DA VALIDADE DOS PREÇOS'
i . li

^í!/ >

! ' ^ 1? A . /T"-, i • 6;

Apresente Ata de Registro de Preçositerá validade por 12 (doze) meses contadora partir da sua assinatura.

1" /?>fVAXvAl ' !Parágrafo primeiro: Durante,ò^pfazò;de^alidade desta Ata de^Registro de a ÇO^^TRAfANTE nao estará
obrigada aadquVír os produ^o/sèmçb^ciíad^s^na CláusulaJrjnieira^éxclusívãmente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo Tazê-lo por melb)dê;pútr4 líçitáçãò,-^quando jujgajrjconvem recurso ou
indenização de qualquer espécie aò'FORNÍCÈDOR,^endõ7*entrptantor.assegura_d^ beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igu^ídadèldéicondiçõesSío

Parágrafo segundo: Apartir da assinatura da Àta dejRegístrp-de Preços òfornecedor assume o compromisso
de atender, durante oprazo de sua vigência, os pedidos realizados, ese oáfigã acumprir, naiíntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis, pelo/descumprimento
de quaisquer de!suascláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DEREÇJSTRO DE: PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para
que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Joãodos Patos/MA
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Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento. Independente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinqüenta por cento dos quantitativos registrados na presente Atá de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DOLOÇAL EPRAZO DE ENTREGA-
íi
Ji •-Orecebimento, oJõcal e o pjazo de entrega dos bejisdeverão^ócorrer de acordo com as especificações contidana ordem de corjipra, sendo que aentrega deve ser realizada de forma imediata.- |,

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo(estipulado sofrerá as sanções previstas no Item 27 do
Edital em confor^mldade com a Lei 8.666/93 esuas^alfêrage^:

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
f / >— v / >-•'

o pagamento será.efetuâciyjnedlãrit^á'entrega ^ ptjpduto/servÍ '̂'ácómpanrt^ fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo cbm"'a '̂'npta=* de--émpenho, '̂a^ós a conferência ^dá-jqüantidade e qualidade dos
materiais/serviçps por gestor ase^rdesignado^pela^contçatant^ Òbsér^adõijOi recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida péia empresa com discriminação àos'bens, Íuhtamenté còmíp^Termo de Recebimento, será esta
atestada e encaminhada à administraçãoda-entidade contratante pafa>flns|)iqüidação. j!I - - j^ : V...,..,-' !.u > i / I ; -1

L . -(M 1 í U .] li
Parágrafo Primeiro: Opagamento|será^credltado'em'favor do"FORNECEppR, ppr meipjde or^dem bancária ou
cheque nominativo, o quai ocoVrerá até 30 (trinta) dias ]cõrridos;i dõ' recebimento definitivo dos
materiais/serviços, após a— *

Parágrafo Segundo: Será procedida^
FORNECEDOR, para verificação da^sííuaçã^lí^me^smp^ exigidas na contratação,
cujos resultadosjserão • . _

pagamento a

I;
- »íimpressos e jüntadosaos.aütós dò.-processo.própfio.l

r-iV •Vr" •'"'rv J
.• - .r\ íParágrafo Terceiro: >Caso haja apIlcaçãò-^.de:Tiiulfap;p yalõKserá-dèscqnta^do de qualpuer

existente na contratante èm favor do fORNEGEDOR^Gaso amulta-séjã |upèrior aojcréditò eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

ser efetuado ao

atura ou crédito

Parágrafo Quarjto: Nos casos de eventuais atrasos dé pagamento, desde que a (pontratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de|atualizaçãoj;fÍnànceira devida pela
contratante, entre,.a_data. acima referlda. e. a.-correspondente. ao, efetivo, adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagarnento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
i = índicede compensação financeira, assim apurado:
i = (TX/100) „ l=(6/100) _ 1=0,00016438

365 365

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135,Centro - CEP: 65.665-000, SãoJóâo dos Patos/MA
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Acompensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fjscai/Fatura, após aocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA- DASPENALIDADES

Peia inexecução totai ou parcial do objeto do Pregão Presenciai para Registro de Preços n" SRP-03/2021, a
Administração da entidaderCpntratante poderá;-garantid.ara -prévia defesa,
sanções: ^ .

aplicar-às-fornecedoras as seguintes

I- Advertência, que será aplicada por meio de notif]cação.yiã.pfício,.mediantè contra reçibo do representante
iegal da contratada,estabelecendo oprazo de 05-(cinco)'dias úteis pará|puê|a^erhp|esa licitante apresente

raçap;
.'i

a:

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da'Ad.mlriis

L """• ""
II - muita de o;Í% (zero vírgula um RorjcentóliC^pr<:di.a de atraso pe
estabelecidas, até o máximo-de 10% (deZsVof^^centoJ-sobrè "pLyaior dos.produto/sirviçp não entregues,
recolhida no prazo máximp'de;15-(qúinze) diãs corridp.s, " •

o.clescuhipt;imento das obrigações

r

uma-vezcomunicáda oficialmente;- jjt.L..'í j i li '

'—''J (>. I
III - multa de lp%"(dez pof-cento)(Spbre^Ofvalpr?dò-matèclal não entrégués,[*4nOvcaso|.dè inexecução total ou
parcial do objeto contratado; recdlhicla noprazode,15'(qüinze),dias corridos,'cbhtadojda corhunicação oficiai,
sem embargo, de indenização dosprejuizos porventura causados .ao contratante pela nap execução parcial ou
totai do contrato. ' --- -• ----4 A '

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida delicjtar-.e dexontralar cbmb'Ãdminlstráção;PúbIicà;.peio prazo de até
05 (cinco)-anos)^ garantido o direito, prévio da-Citação .e.de ampiâ dèfesa,V enquantor perdurar os motivos
determinantes da puniçãopu aVé'̂ qu&sejbprpmovidáareabliita^ão'pefantea'próprià:aütoridàde que aplicou a
penalidade, a iicitante que convocada dentro.do prazo de vaiidádejda^^suasçíoposta, pão^celebrar ocontrato,
deixar de entregar a documentação exigibajoàra o cei^am^óu- apresen^r" documentação falsa, ensejar o
retardamento dá execução do seü/obJetO;~riãb"mãhtiver^a'1jfopostaiTalhar/ou:Traudarijna execução do objeto

- ' '' • "^1 .m' ! • i' - j

p ' iu i
f- •^ 1 \

pactuado, comportar-se de modo inidôneo oUíCometer-fraude.fiscaU^"'
--- tv-

Parágrafo Segundo - As sanções "previstas,nó^inc[sójJ"^.no^paràgráfo pnmeiro desta" cláusula poderão ser
aplicadas Juntamente com as dos incisos "li" e ,"iii";^facultada a'défésã pijéyia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. . " . h j;; ' " v|

Parágrafo TerceVo - Se a muita for de valor superior ao valor da ,garantia,;pVestàdâ)Valém da perda desta,
responderá a ernpresa fornecedora peia suá diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administraçãoou,"quando.foròca'só,xóbfadaJudicialmente. - "

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da
entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o Iicitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das muitas previstas no Editai e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA -DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS '

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei ns
8.666/1993. '

www.saojoaodospatos.ma.gov.br j,
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Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços esua adequação ao praticado pelo mercado. !

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores,
visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o-preço de mercado tornar-se superior aos i^reçbs. registradosi e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumpriro compromisso,,© Contratante poderá:

!i í ' J ;

/ i '' i
I - Liberar o fornecedor dp compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 'Confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visandoiiguaKoportunidadé-de.negociaçãOi

1 -'a Ata de Registro

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DÒ^OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

; .'.N; "•"! 'ó-—•••'' !
Orecebimento do objeto constante,da presente ata-está copdicionádo a|òbservânciá!de suas especificações
técnicas, amostras, e quando coúber~ãmbalagens e| Instruções, cábéndõ iaj verificação ao representante
designado pela contratante. i

Vt •ÍJ IParágrafo Primeiro: Os Produtos.entreguès,deverão está em perfeito estado,-assim e deverão
endereço constante na ordern decomp/a,'aj:pjnpanhados das respectivas notas fiscais; i|

• v:-.:V'. ~ I, r
ido: Serãorecebidos dà:seguintèforma:'''-'.ir M '

j _ "y.-. ^ <,• ^ ' '' -K y l f ' .
nte: no ato rif» pntrpea.rnara-pfpltõ^dp-nostfirior.vprlficacão da f

Parágrafo Segundo

I- Provisoriamente; no ato de entrega,'|:)a'ra^fêitó'de-pbsterioj,verificáçãó| da çonforrnidade
as especificações constantes da propostadã^eTnpresa') marca', modelo e especificações técnica^

I ' - - *' '• ' Í!| .'i IN- Definitivamente, após averificação, da qüalidade^da quantidade dosi^ródütó/seriyiço esua conseqüente
aceitação, mediante a emissão do Termode Recebimento Definitivo assinado pélas partes em'até 5 (cinco) dias
úteis após orecebimento provisório. '! I í

CLÁUSULA DÉCIMA-:DO.CANCElAMENTO.DA ATA DE REGISTRO.DE PREÇoL.'i -

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado ocontraditório eampla defesa: |

í
• A pedido, quando: I
- comprovar a Impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em
mercado dos insumos que compõem o custo do material.

ser entregues no

do material com

função da elevação dos preços de

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Jóão dos Patos/MA
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Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
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- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueies praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualifícação técnica exigida no processo licitatórío;
- por razões de Interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo.de vigência da Ata;
- quando não restarem fpmecedpres registrados; . ' . .
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fam o devido ãpostilamento na Ata de
Registro de Preços einformará aos fornecedores remanescentes, caso hajainovà ordem':de registro.

I •- í

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA • DA AUtORiZAÇÃO PARÁ AQUISIÇÃO EEMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
1 "11 V| "!• í

As aquisições doobjeto da presente Ata de RegistTb-dé^P^reç^s serão autorizadas, caso acaso,.pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão
será igualmente^autorizada

issãOj^das.o'rdens^.dè forneciménto, sua" retificaçâdõu cancelamento,
ada;pelo'órgão:réquisít^^^—lj g jj.

, . . I < iiilró :k' itTi
CLÁUSULADéCiMASEGUNDA-DOSPREÇOSEiTENSDEEORNECIMENTO ir^ ' V.

• • Í;V ' •!Os preços ofertados pela empresã")classlficada.im.primeirò-lugar,-signatária;da presente Ãta de Registro de
Preços, constamjdo Encarte; que séíconstitui em anexo à.presente Ata.de Registro de Preços.

1/ A

total ou parcial.

ÍV.Parágrafo Único: Os preços,;expf^essos]^em~Reaj (R$), serão flxos'e,'irreajustáyels pelo período de 12 (doze)
meses, contado á partir da assihátürà^da-presente Ata de Reglstroide PréçoV:;:^ '̂ / j!

i ' 7/^. Vr {7^7
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR//. | /-r i j

, i . " ' '! ... I! . . . fAempresa fornecedora cpmpromejte-se.a^cumprir^^.obngações.cpnstantes riojedital e contrato, sem prejuízo
das decorrentesdas normas;.dos,anexos'e;da:natur«a'da atividade.Oj li"':?- íl' 1

> -• — .«..Sr* - í' J

s\/,
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CÔNTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

í! V-

Parágrafo Primeiro: Efetuar .o(s) pagáménto(s).da(s) Nota(s) Fi5çal(ai5)/Fatura(s) da,contratada, após a efetiva
entrega dos materiais/serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;. í

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
designado, de acordocom a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

intermédio do fiscal especialmente

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n^ SRP-08/2021 e a proposta da
empresa classificada em 19 lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
constantes das Leis n^s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

www.5aojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúiio Vargas,135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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unicef^^

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na Imprensa oficial, condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS, com exclusão
de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

¥!

São João dos Patos-MA^/ lS de abril de 2021. | |

fPIO DE^O J(^ODOS PATÕSj| Tj
--.GNPJ-NBi06r()895668/0001-33^^ |i

.Géssyka'iRá?íégláHmá^Sbusa If ri
, > "7 / ^ \ / . •% - I f 1. 1

SecrétárlarMuhicipalide Assistenc]d>Socla]; ,

V' •

RAIMUNDO DÀ SILVA ^

CNPJ n24lT29Í44V00(3Í-4_2!;
"Jo^Rãimundo da*^SIIvã
^RepresentafhleíiiàF"'^
.Fornecedor Registrado

\' \ nVJ;

kkrr

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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unicef«§)

PREGÃO PRESENCUL PARA REGISTRO DE PREÇOS N" SRP-03/2021. ATA DE I^GISTRO DE PREÇOS n" 03/2021. Aos
quinze dia(s) do mês de abril de dois mil e vinte um, a Prefeitura Municipal de SSo João jPatos/MA, neste ato denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 06.089.668/0001-33, representado
pela Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, SecretáriaMunicipalde Assistência Social, portadora do CPF n° 039.041.503-08, e de outro lado a
firma JOSE RAIMUNDO DA SILVA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n® 11.292.448/0001-42, estabélecida à Rua Mario Andreaza, 1628 -
Bairro São Raimundo - São João dos Patos - MA, doravante denominada simplesmente DETENTOR DA ARP, neste ato representada pelo
Sr. Jose Raimundo da Silva, portador do(a) CPF 224.756.803-34, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U.
de 18 de julho de 2002, e das demaisnormas legais aplicáveis, em face da classificaçãoda propostaapresentadano Pregão Presencial para
Registro de Preços n® SRP-03/2021, RESOLVE Registrar o Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios para confecção de
cesta básicas para distribuição às famílias carentes do município de São João dos Patos/MA de acordo com a demanda em anexo para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São João dos Patos/MA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela
empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. CLÁUSULÃ PRIMEIRA - DO OBJETO. l.l.Registro
de Preços para eventuais aquisições^de^gêneros-alimentícios-para-confecção-de-cesta básiças-parà-distribuição às famílias carentes do
município de São João dos Pato^MA de acordo^ com a demanda em anexo para atender asi necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021. 1.2. Os itens e vaíores são aos íaprcsentados a seguir, com o
respectivo detentor do registo; " ¥. ' -i !

RAZÃO SOCUL; JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA i ; • < '
i 'r - r

CNPJ: 11.292.448/0001-142 /I " . lí ^ !• í
Endereço: Rua Mario Andreaza, 1628 -.Bairro São Raimundo-~São'Jóão dos Patos • MA. •:l M

4 . ♦ 1

Represetante: Jose Raimundo da Silva • i • : ^ li
CPF: 224.756.803-34 1 r nl • .--r. í

{ --- VÇ-ÉsfA:BÀSÍGÂ - ITENS EXÇL^^ •|
ITEM i DESCtóÇAdbÒS.rápDUTpS ^vUNroí *^ÍJANT. j yalor Un. Valor Total

Arroz, tipo I, tipo classe longo fiiipVtipo subgrupo\polido7 pr^-yalidadej
12mescs(empacptado)i pacote 5 quilps; ] \

A'"-''' 1
m:

" !

2.500 1'
1
R$21,60 R$ 54.000,00

2
Feijão, tipo 1, tipo classe carioquinhV-pT"áM-vãlidãdélT8Õ|(empacotado)','|
pacote 1 quilo 1 í

* \ • i

^ PCT i
' V , :|

2.500 '• R$6,68 RS 16.700,00

3
Óleo vegetal comestível refinado tipb(l,|nome óleo de soja, embalagem,
plástica900ml;I __ r-. ,

i 1/ 1

fií! Ii
•-'2.500 ií
' ! li

R$7,99 R$ 19.975,00

4 Macarrão, tipo sfmola, formato,^paguète,,pacote 500 gramas; '' /PGT II 7; 2.500 i R$ 2,30 R$ 5.750,00

5
Café, tipo torrado, apresentação mpídp,MJpo 'emb"aÍàgem alto vácuol-pacotèi
250 gramas; í ^ "7''

• í' 'i '1
V/PCT ,if
^ !, I

2.500 »
1 " l

R$ 3,38 R$ 8.450,00

6

Extrato alimentício (extrato de tomatéjr-ingrediente básico^^tpmate,fprazo-
validade 12 meses, conservação ísejito) de^j fbfmênta^o,-»cafacterísliç^
adicionais maduros, selecionados, sem pele.e.sernTsemèntes.-190,gramas;Uv

11 ;i Ei
:.|:.ooo |j

. 1' 1 íi

R$ 1,89 R$ 1.890.00

7
Sal, tipo refmabo, aplicação alimentícia, característi^^adicionaiftéor
mínimo cloreto de sódio 98,5%, pacote 1quilo;: V/' QUILoj •rlhOOO 1 R$ 0,50 RS 500,00

8

- - (f ^

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarosi de cana de açúcar,
características aidicíonais isenta de impurezas, prazo validade min. 12
meses, pacote com 2 quilos;

ÚND;

f 1 ,

.""•2.Í500 i
i-! í

. y

/ R$2,65 R$ 6.625,00

9
Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, tipo cream çracker,
pacote com 400 gramas;

- -PCT í
1

..-2;500 R$ 3,87 R$ 9.675,00

10 Biscoito doce maizena pacote com 400 gramas; PCT 1 1.000 R$ 4,12 R$ 4.120,00

11 Fécula de mandioca para beiju; QUILOl 1.000 R$3,48 R$3.480,00

12

Flocão de arroz, apresentação prazo validade 9 meses, características
adicionais degerminado/macerado/socado/, aspecto físico levemente
torrada, pacote 500 gramas

PCT 2.500 R$ 1,53 R$3.825,00

13
Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo grupo seca, tipo subgrupo
quebradinha, tipo classe branca, pacote com 1 quilo QUILO 1.000 R$3.59 R$ 3.590,00

14
Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integrai, prazo validade 30 dias
(aberto)/120 dias (fechado), pacote com 200 gramas; PCT 2.500 R$ 5,59 R$ 13.975,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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15

Feixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes
molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses, lata
com 130 gramas.

UND 2.500 R$3,52 RS 8.800,00

16
Margarina, composição básica 60% lipídios, sabor com sal, apresentação
pote 500 gramas.

POTE 1.000 R$3,86 R$ 3.860,00

17

Farinha milho, tipo ílocão, ^resentação flocos de milho, tipo amarela,
prazo validade 9 meses, características adicionais
degermínado/macerado/socado/, aspecto físico levemente torrada, pacote
500 gramas.

PCT 3.000 R$ 1,29 R$ 3.870,00

Valor Total
R$

169.085,00

S''' 'N
l VV, y
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