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Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
órgão Gerenciador

TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA

CNPJ nO 19.604.956/0001-20
Representante Legal
Fornecedor Registrado

Publicado por: LOÜRDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 5dl5669bc07bad97a2687ddc3b0bebaf

ç^ATADE REGISTRO DE PREÇO -

'C^ADE REGISTRO DE PREÇOS N» 30/2021J
\7 PMGÃO ELETRÔNICO Nfi 30/202Í ]
V-PROCÈSSO-ÁDMINISTRATIVO N^ 1211008/2g21 " ]

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, inscrita no CNPJ n® 06.089.668/0001-33, com sede na Av. Getúlio Vargas, n® 135,
bairro Centro, SÃO JOÃO DOS PATOS/MA - Estado do Maranhão, neste ato Representada pela Secretária de Administração, a Sra.

lahy Costa de Sá Gomes, brasileiro(a), portador(a) do R.G n® 0311460720061 SSP/MA e inscrito(a) no CPF sob n®
J.921.083-82, residente neste Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO

GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO N® 30/2021, tudo em conformidade
com o processo administrativo n® 1211008/2021, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa K. SILVA SANTANA CNPJ n®
36.123.346/0001-24, estabelecia no Parque da Bandeira n® 231, bairro Centro, na cidade de São João dos Patos - MA, CEP
65.665-000,neste ato representado pelo Sr(a) KAIQUE SILVA SANTANA, brasileiro(a) portador do RG. 0214347020020 SSP/MA e
CPF n® 041.711.233-56, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais n® 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal n® 7.892/2013 e
demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição
parcelada de confecção e serviços de malharia em geral para atender a demanda das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro
de Preços n® 30/2022, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços n®
3^/2021, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os

s termos.
V '

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico n® 30/2021 - Sistema de
Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

DESCRIÇÃO QUANT UNID V. UNT. V. TOTAL

Avental tipo bata. Especificação: material napa, cor
branca, comprimento 140 cm, largura 70 cm, aplicação
cozinha industrial, características adicionais: fecho
lateral laço, logo marca da prefeitura e secretaria (asg)

50 Unid. R$ 27,90 R$ 1.395,00

Bolsa tipo lona alpargata padrão FNS. Especificação:
com alça e pegador de mão, 2 zíperes repartindo, no
tamanho 40x60 cm, e serigrafia lõxIScm. Com aplicação
da logomarca da prefeitura, secretaria municipal de
saúde. Tamanho único

20 Unid. R$ 106,90 R$ 2.138,00

CERTIRCADO DIGITALAÍENTE
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Boné tipo bico de pato em brim. Especificação: cores
variadas c/ serigrafia de 5x5 cm. Boné modelo árabe em
tecido de brim sola sol, com aba tipo bico de pato, com
os cantos arredondados, carneira do próprio tecido com
2 cm de largura embainhando todo o contorno interno
inferior, proteção para o pescoço no mesmo tecido do
boné de no mínimo 25 cm.

220 Unid. R$ 34,90 R$ 7.678,00

Calça em tecido two way (copa e lavanderia).
Especificação: 97% poliéster e 3% elastano, com
grande durabilidade e pouco encolhimento com
aplicação da logo da prefeitura e secretaria municipal
de saúde. Tamanhos variados.

50 Unid. R$ 62,90 R$ 3.145,00

Calça fem. Em brim. Especificação: material brim-100
% algodão, modelo tradicional, tipo bolso 2 traseiros
chapados fechamento em velcro, 2 chap a tipo cós
elástico e cordão de ajuste com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria e evento. Tamanhos (P, M. G e
GG).

150 Unid. R$ 68,90 R$ 10.335,00

Iça masc. Em brim especificação: material brim-100
. ilgodâo, modelo tradicional, tipo bolso 2 traseiros

chapados fechamento em velcro, 2 chap a tipo cós
elástico e cordão de ajuste com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria e evento. Tamanhos (P, M. G e
GG).

120 Unid. R$ 67,00 R$ 8.040,00

Calça tactel com bolso especificação: nos tamanhos M,
GeGG

40 Unid. R$ 52,90 R$2.116,00

Calça uniforme (cozinheira) especificação: calça de
brim- modelo com elástico e cordão, na cor branca, em
tecido brim médio, nos tamanhos 42. Uniforme muito
usado por cozinheiros e ajudantes, por ser confortável,
resistente e ter uma apresentação higiênica

60 Unid. R$ 54,40 R$ 3.264,00

Calça uniforme para Agentes de Saúde, Endemias e
Vigilância Sanitária. Especificação: características do
tecido: masculina ou feminina em tecido jeanslOO%
algodão, com 2 bolsos externos na frente e 2 bolsos

4s.com aplicação da logo da prefeitura. Secretaria
Municipal de Saúde. Tamanhos variados.

50 Unid. R$ 72,40 R$ 3.620,00

Camisa em malha PV. Especificação: manga longa com
aplicação da logo da prefeitura. Secretaria de
Municipal de Saúde e eventos. Tamanhos (P, M. G e
GG).

50 Unid. R$ 26,90 R$ 1.345,00

Camisa em tecido brim 100% algodão (cozinheiro)
especificação: com grande durabilidade e pouco
encolhimento, cor branca de tamanhos variados P, M. G
eGG,

60 Unid. R$ 45,00 R$ 2.700,00

Camisa em tecido two way (copa e lavanderia).
Especificação: 97% poliéster e 3% elastano, com
grande durabilidade e pouco encolhimento com
aplicação da logo da prefeitura e Secretaria Municipal
de Saúde. Tamanhas P. M e G.

50 Unid. R$ 42,00 R$ 2.100,00

Camisa esportiva com manga especificação: tecido
cacharei, cores variadas, e serigrafada frente e costa
com 04 cores. Com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria de educação e evento. Tamanhos variados.

70 Unid. R$ 19,90 R$ 1.393,00

CERTIFICADODlGITAUvIENTE IVAVA'i'.
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Camisa uniforme administrativo. Especificação: com
manga curta gola polo. Características do tecido:(malha
pv, composição: 63% poliéster e 27% vlscose/ solidez
da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao
suor, solidez da cor a frícção), gola e punho. Com
aplicação e logo da prefeitura, tamanhos (P, M. G, GG e
XG)

140 Unid. R$ 28.00 R$ 3.920,00

Camiseta manga curta para ações. Especificação:
camiseta em malha pv (poli viscose: 67% poliéster, 33%
viscose), gola ribana, manga curta, costura reforçada;
gramatura 175gm/m2, branca, fio 3(3,1 com aplicação
de estampa em sílk screen. Cores e tamanhos variados,
com aplicação da logo da prefeitura, secretaria e
evento.

100 Unid. R$ 37,00 R$ 3.700,00

Camiseta uniforme manga curta gola polo.
Especificação: características do tecido: (malha pv,
composição: 63% poliéster 27% viscose/solidez da cor ã
lavagem, solidez da cor a luz, solidez da cor ao suor,
solidez da cor a fricção), gola e viés, com aplicação da
" ~o da prefeitura, secretaria e evento. Tamanhos

iados.

150 Unid. R$ 35,00 R$ 5.250,00

Camiseta em malha pv branca especificação: camiseta
de malha pv 70% poliéster, 30% viscose, cor branca,
gola redonda, mangas curtas, arte em subtimação,
frente e costas. Tamanhos P, M e G.

150 Unid. R$ 38,00 R$ 5.700,00

Camiseta manga curta gola polo. Especificação: malha
piquet, 50% pol., 50% alg., modelo manga curta, cores
diversas, tamanhos p, m, g e gg, características
adicionais: peitilho com fechamento por botão, com o
logotipo com aplicação da logo da prefeitura, secretaria
e evento tamanhos variados.

150 Unid. R$ 37,00 R$ 5.550,00

Camiseta manga curta para ações especificação:
camiseta em malha pv (poli viscose: 67% poliéster, 33%
viscose), gola ribana, manga curta, costura reforçada;
gramatura 175gm/m2, branca, fio 30,1 com aplicação
de estampa em silk screen. Cores e tamanhos variados,
com aplicação da logo da prefeitura, secretaria e
•"'^nto.

150 Unid. R$ 20,00 R$ 3.000,00

Camiseta manga curta para ações. Especificação:
características do tecido: (malha pv, composição: 63%
poliéster 27% viscose/ solidez da cor á lavagem, solidez
da cor á luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor a
frícção) tamanho variados, com aplicação da logo da
prefeitura, tamanhos variados.

150 Unid. R$ 21,00 R$ 3.150,00

Camiseta manga curta uniforme para crianças de 04 a
06 anos especificação: características do tecido: (malha
pv, cor branca e cores variadas (coloridas) composição:
100% poliéster / solidez da cor à lavagem, solidez da
cor à luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor a
fricção). Com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria de municipal de assistência social e
programa social. Tamanhos (de 04 a 06 anos)

100 Unid. R$ 13,90 R$ 1.390,00

CERTIRCAOO DIGITAL/AENTE
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Camiseta manga curta uniforme para crianças de 09 a
12 anos especificação: características do tecido: (malha
pv, cor branca e cores variadas (coloridas) composição:
100% poliéster / solidez da cor à lavagem, solidez da
cor â luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor a
fricção), Com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria de municipal de assistência social e
programa social. Tamanhos (de 9 a 12 anos)

100 Unid. R$ 13,90 R$ 1.390,00

Camiseta manga curta uniforme para crianças de 7 a 8
anos especificação: características do tecido: (malha
pv, cor branca e cores variadas (coloridas) composição:
100% poliéster / solidez da cor á lavagem, solidez da
cor á luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor a
fricção), Com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria de municipal de assistência social e
programa social. Tamanhos (de 7 a 08 anos)

100 Unid. R$ 12,00 R$ 1.200,00

Camiseta manga curta uniforme para idosos tamanhos
(P, M e G) especificação: características do tecido;
'—/ilha pv, cor branca e cores variadas (coloridas)

•nposição; 100% poliéster / solidez da cor á lavagem,
awiidez da cor á luz, solidez da cor ao suor, solidez da
cor a fricção). Com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria de municipal de assistência social e
programa social.

100 Unid. R$ 13,00 R$ 1.300,00

Camiseta uniforme manga curta golo polo, malha
Piquet, 50% pol., 50% alg., modelo manga curta, cores
diversas, tamanhos p, m. g e gg, características
adicionais; peitilho com fechamento por botão, com o
logotipo com aplicação da logo da prefeitura, secretaria
e evento tamanhos variados.

150 Unid. R$ 19,90 R$ 2.985,00

Camisola de centro cirúrgico feminina especificação:
em tecido brim, com aplicação da logo da prefeitura.
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital. Tamanhos M
bG.

100 Unid. R$ 16,90 R$ 1.690,00

Camisola pós cirúrgica feminina especificação: em
tecido brim. com aplicação da logo da prefeitura.
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital. Tamanhos M
eG.

100 Unid. R$ 18,90 R$ 1.890,00

mpo cirúrgico duplo hosp. Especiação: 0,90 x 0,90
metros de largura, 50% poliéster, 160/180 fios,
260g/mi, Com aplicação da logo Hospital Municipal ou
Unidade Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 44,00 R$ 4.400,00

Campo cirúrgico duplo hospitalar. Especificação:
0,45x0,45 metros de largura, 50% algodão e 50%
poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com aplicação da logo
Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 27,00 R$ 2.700,00

Campo cirúrgico duplo hospitalar. Especificação:
0,90x0,90 metros de largura, 50% algodão e 50%
poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com aplicação da logo
Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 45,00 RS 4.500,00

Campo cirúrgico fenestrado. Hosp. 1,60 x 2,10.
Especificação: 50% algodão e 50% poliéster, 160/180
fios, 260 g/mi, com aplicação da logo Hospital
Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 50,00 R$ 5.000,00

Campo cirúrgico fenestrado. Hosp. 0,60x0,60.
Especificação: 0,60x0, 60 metros de largura, 50%
algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com
aplicaçãoda logo HospitalMunicipal ou Unidade Básica
de Saúde.

100 Unid. R$ 35,00 RS 3.500,00

CERTIFICADODlGITAUyiENTE
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Campo cirúrgico fenestrado. Hosp. Especificação:
0,80x0, 80 metros de largura, 50% algodão e 50%
poliéster, 160/180 fios, 260 g/ml, com aplicação da logo
Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 45,00 R$ 4.500,00

Campo cirúrgico simples hosp. 1,20x1,00.
Especificação: 1,20x1, 00 metros de largura, 50%
algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com
aplicação do logo Hospital Municipal ou Unidade
Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 58,00 RS 5.800,00

Campo cirúrgico simples para mesa hosp. 1,50x0,90.
Especificação: 0,90x0, 60 metros de largura, 50%
algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com
aplicação do logo Hospital Municipal ou Unidade
Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 57,00 R$ 5.700,00

Campo simples para recém-nascido. Especificação:
0,90x0. 75 metros, 50% algodão e 50% poliéster,
160/180 fios, 260 g/mi, com aplicação Hospital
Municipal e prefeitura.

100 Unid. R$ 50,00 R$ 5.000,00

pote cirúrgico hosp. Em brim manga longa,
c^ápecificação: tecido hospitalar brim santanense sol a
sol, composição: 100% algodão, com aplicação do logo
Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

100 Unid. R$ 90,00 R$ 9.000,00

Chapéu australiano para Agentes de Saúde, Endemias e
Vigilância Sanitária. Especificação: tecido em brim,
com cordão e abotoador, com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria. Tamanho único

30 Unid. R$ 29,00 RS 870,00

Coletes uniforme para Agentes de Saúde, Endemias e
Vigilância Sanitária, especificação: coletes sem manga,
modelo masculina ou feminina em tecido brim sol 3 soi
100% algodão, com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria. Tamanhos variados.

50 Unid. R$ 70,00 R$ 3.500,00

Conjunto pijama cirúrgico unissex em tecido brim sol a
sol especificação : tecido; brim hospitalar, composição:
100% algodão, comprimento: curto, manga: curta, gola:
sem gola, decote V, bolso: 1 bolso chapado na parte

ema superior no lado esquerdo, com vista larga de 3
de largura, e outros 2 bolsos chapados na parte

interior externa, pespontados barra do jaleco: barra
pespontada com 3 cm de vira para dentro, cintura: com
cadarço e elástico, cor do aviamento: cor do tecido,
composição da linha: 100% poliéster, com aplicação da
logo da prefeitura. Secretaria de Municipal de Saúde e
Hospital. Tamanhos ( P, M, G e GG

100 Unid. R$ 80,00 R$ 8.000,00

Conjunto pijama hospitalar adulto masculino
especificação: em tecido brim, manga curta, com
aplicação da logo da prefeitura. Secretaria Municipal
de Saúde e Hospital. Tamanhos M e G.

100 Unid. R$ 70,00 R$ 7.000,00

Conjunto pijama hospitalar infantil masculino e
feminino especificação: em tecido brim, manga curta,
com aplicação Unidade da logo da prefeitura.
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital. Tamanhos M
eG.

50 Unid. R$ 70,00 RS 3.500,00

faleço nos tamanhos p, m, g, gg especificação:
composição: 100%, algodão, com logomarca da
prefeitura e a e secretaria.

100 Unid. R$ 90,00 RS 9.000,00

CERTIFKAOO DIGITAU.IENTe
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Lençol hospitalar para cama com elástico.
Especificação: tamanho 1,90 de comprimento, 90 de
largura. 30 de altura 50% algodão e 50% poliéster,
160/180 Unidade fios, 260 g/mi, com aplicação da logo
da prefeitura. Secretaria de Municipal de Saúde e
Hospital.

100 Unid. R$ 70,00 R$ 7.000,00

Lençol solteiro hospitalar. Especificação: 1,60 metros
de largura, 50% algodão e 50% poliéster, 160/180 fios,
260 g/mi, personalizado com a marca do Hospital
Unidade Municipal de Trizidela do Vale na cor preta de,
no máximo, 20 cm em 20 cm por metro linear.

100 Unid. R$ 60,00 R$ 6.000,00

Sacola confeccionada em algodão 100% cru.
Especificação: com cordão na parte superior para
fechamento, medindo 25x35cm. Com aplicação da logo
da prefeitura, Secretaria e evento. Tamanho único

100 Unid. R$ 60,00 R$ 6.000,00

Sacola confeccionada em algodão 100% cru.
Especificação: material em lona de algodão cru com
acabamento em viés com 22mm, costura de alta

Jstência, com possiblidade de cores diferentes para
.-j:.do e alça, impressão de logomarca, bolso lateral
interno e externo com zíper, fechamento superior da
bolsa com zíper. Dimensões; largura 41 x altura 38 x
fundo 11 cm.

100 Unid. R$ 45,00 R$4.500,00

Sacola em nylon 70. Especificação: características do
tecido: nylon 100% poliéster, com zíper e alça de
ombro. Medidas: 40x35com serigrafia. Com aplicação
da logo da prefeitura, secretaria e evento.

100 Unid. R$ 45,00 R$4.500,00

Saia uniforme para Agentes de Saúde, Endemias e
Vigilância Sanitária, especificação: características do
tecido: feminina em tecido jeans 100% algodão, com 2
bolsos externos na frente e 2 bolsos atrás.com
aplicação da logo da prefeitura. Secretaria de
Municipal de Saúde. Tamanhos variados.

50 Unid. R$ 35,00 R$ 1.750,00

Pouca para cabelo(cozinheira) especificação: material
ter brim que garanta a cobertura total da cabeça com
proteção total dos cabelos, fecho laço parte posterior
da cabeça, com logomarca da prefeitura cozinha
industrial.

10 Unid. R$ 25,00 R$ 1.000,00

|.otal R$ 204.104,00

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável. ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de
Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de
reclamação por parte da inadimplente. Os serviços deverão ser executado e está emperfeita condições e de acordo com o Termo de
Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CERTIFICADO DIGITAUlENTE
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e
anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA

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

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

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

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

7.."5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador
( focará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valorespraticados pelomercado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA quando:

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

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

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

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7®, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
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8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação
pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei n® 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

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

. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela
üCurrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

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

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

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

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros,
:orrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou

acompanhamento pelo contratante;

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

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

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

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objetodo contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtoscomcaracterísticas e garantia
estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-
la sempre que for necessário.
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quandoverificarquaisquer condições inadequadas execução do objeto
ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução docontrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar comtodas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer
ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
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CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

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

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

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

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

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

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

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

xu.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

1. A 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 ao órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.

1. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através
da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

1. O quantitativo decorrente das 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 órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4® do Decreto n® 7.892, de 2013,
alterado pelo Decreto n® 9.488, de 2018);

• 1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes (art. 22, §3® do Decreto n® 7892, de 2013, alterado pelo Decreto n® 9.488, de 2018);

1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivara aquisição ou contratação solicitada em
até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6®, do artigo 22 do Decreto n® 7.892/2013;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA poderá autorizar, excepcional ejustificadamente, a prorrogação do
prazo previsto no§ 6® do artigo 22do Decreto n® 7.892/2013, respeitando o prazo devigência daata, quando solicitada pelo órgão
não participante.

1. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7® da Lei N.®
10.520/02, e subsidiariamente a lei8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua Interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela Ilcltante, prevalecendo, em caso
de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

1. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata
de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação
pelo Ordenador de Despesa.

1. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n® 8.666/1993 e
10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n° 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

"or estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias
de igual teor e forma, para um só efeito.

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 08 de abril de 2022.

THUANY COSTA DE SÁ GOMES
CPF Tfi 038.921.083-82

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão Gerenciador

K. SILVA SANTANA

CNPJ nO 36.123.346/0001-24
Rep. Legal

Fornecedor

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 5bl6834c26041583785073d626ad3faa

, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N»
J03/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N^
003/2022 > SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
Processo Administrativo 02.2903.001/2022. A Prefeitura

Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o
futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis para a composição de merenda
escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação, em conformidade com o Termo de Referencia
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado
em conformidade com a Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n^
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares n®
123/2006, alterada pela Lei n° 147/14, Decreto Federal n®
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as
disposições da Lei n^ 8.666/93 e suas alterações e as condições
do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 10 de maio de
2022. A sessão publica de julgamento será realizada
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br
no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico:
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https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de
Transparência do Município no endereço:
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/, no sistema
SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000,
São João dos Patos/MA, de 2® a 6®, das 08:00 ás 13:00 horas,
podendo ainda ser solicitado através do e-mail:
cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo
endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99
98421-9518. São João dos Patos (MA), 26 de abril de 2022.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes -Pregoeiro.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 0bbab9ddcl64ac7600d64044fce994c2

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N^
004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: N»
004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
Processo Administrativo 02.2903.002/2022. A Prefeitura

Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu
Pregoeiro, toma público para conhecimento dos interessados
que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO


