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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº: 103/2021

Tipo: Menor preço por Item
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURURUPU-MA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
Aos dezenove dias do mês de outubro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Cururupu-MA, situada à Rua Getúlio
Vargas, Nº 20 - Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Senhor João Carlos Braga,
brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob n.º 834.783.103-34, doravante denominada simplesmente de GERENCIADOR DA
ATA, institui a Ata de registro de Preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei
Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o
sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2021, por deliberação do
Pregoeiro e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pela Secretário Municipal de Educação,
RESOLVE Registrar Preços para futura e para eventual contratação de empresa para Fornecimento de Gêneros
Alimenticios para Merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio de
Cururupu-MA, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, cujo fornecimento foi adjudicado ao licitante,
doravante designado FORNECEDOR, Ata esta que constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes,
segundo as cláusulas e condições seguintes:
DADOS DA EMPRESA:
EMPRESA: D C GOMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.506.904/0001-51
FONE: (98) 8493-7239
END.: RUS SAO JOSE, N° 125, CEP: 65.268-000, BAIRRO: FATIMA, MUNICIPIO: CURURUPU - MA
RESPONSÁVEL LEGAL: DVANY CALDAS GOMES
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://cururupu.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a186dbb02a7312511fc171567832fb41341ee334
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO
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Modalidade: Pregão Eletrônico n° 016/2021
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CPF Nº 038.587.853-26
RG Nº 025732382003-7
- DO OBJETO (ART. 55, I):

2

3

4

DESCRIÇÃO
AÇÚCAR REFINADO-Açúcar, tipo
refinado. Embalagem plástica de 1Kg,
contendo prazo de validade, marca,
composição nutricional, endereço do
fabricante e número de registro no
órgão competente, acondicionada em
fardos plásticos de 30Kg. Validade de
12
meses.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP)
ALHO - Graúdo do tipo comum,
cabeça
inteira
fisiologicamente
desenvolvido, sem danos mecânicos
ou causado por pragas de acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa.
Caixa com 10 kg. In natura.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP)
ARROZ- Arroz, tipo 1, tipo classe
longo fino, tipo subgrupo polido,
características
adicionais
1ª
qualidade saco plástico atóxico, com
a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso líquido e número de
registro no órgão competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente, observada a
resolução nº 12/78 da CNNPA, e
demais normas editadas pela
ANVISA. CX COM 30 KG Validade de
12 meses. AMPLA PARTICIPAÇÃO
BEBIDA LACTEA - Pó para o preparo
de bebida láctea sabor chocolate,
enriquecida de ferro, vitamina c e
zinco. Ingredientes básicos:
açúcar orgânico, leite em pó integral,
maltodextrina, extrato de malte,
espessante goma guar, aroma
idêntico ao natural morango, sal,
mistura de vitaminas e sais minerais.
Fardo de 10 kg. Validade de 12
meses.
(PARTICIPAÇÃO

UND
FARDO

QUANT
167

V.UNIT
R$ 94,75

V.TOTAL
R$ 15.823,25

CAIXA

40

R$ 93,75

R$ 3.750,00

FARDO

667

R$ 130,75

R$ 87.210,25

FARDO

250

R$ 114,75

R$ 28.687,50
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1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de
Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar para Atender as Necessidades da Secretaria de Educação do
Municipio de Cururupu - MA, de acordo com as especificações, quantitativos e preços constantes da Tabela abaixo:

Cururupu - MA :: Diário Oficial - Edição 211 :: Terça, 19 de Outubro de 2021 :: Página 3 de 11

7

8

UNID

6250

R$ 3,40

R$ 21.250,00

UNID

6250

R$ 3,80

R$ 23.750,00

CAIXA

134

R$ 208,75

R$ 27.972,50

CAIXA

40

R$ 119,00

R$ 4.760,00
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EXCLUSIVA ME/EPP)
BISCOITO DOCE -A base de farinha
de trigo com açúcar, soro de leite,
gordura vegetal hidrogenada, aroma
e lecitina de soja, enriquecido com
vitaminas.
Embalagem
individualizada em papel celofane em
caixas de papelão a data de
fabricação deverá estar em local
visível da embalagem, não superior a
30 dias da data de entrega, bem
como o prazo de validade.aixa
contendo 20 unidades. Validade de
12
meses.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP)
BISCOITO CREAM CRACKER Biscoito, tipo cream cracker, salgado,
características
adicionais
sem
recheio, 1ª qualidade, embalagem:
saco plástico atóxico, com a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso líquido e número de
registro no órgão competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente, observada a
resolução nº 12/78 da CNNPA, e
demais normas editadas pela
ANVISA,
caixa
contendo
20
unidades. Validade de 12 meses.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP)
CARNE MOIDA - Carne bovina moída
de 1ª congelada; aspecto própria, não
amolecida e nem pegajosa; sem
manchas esverdeadas; cheiro e
sabor próprio; embalagem plástica à
vácuo transparente e atóxica, flexível
e resistente, que garanta integridade
do produto até o momento do
consumo. Na embalagem devem
constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto.
Caixa com 15 kg, pacotes de 500 g.
Validade
de
6
meses.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP)
CAFÉ A VACUO - Café torrado e
moído, características adicionais: 1ª
qualidade, empacotado à vácuo em
embalagem atóxica, com selo da
ABIC, com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
líquido e número de registro no órgão
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13

14

700

R$ 5,50

R$ 3.850,00

FARDO

28

R$ 187,50

R$ 5.250,00

CAIXA

200

R$ 178,25

R$ 35.650,00

KG

2000

R$ 7,25

R$ 14.500,00

CAIXA

75

R$ 38,00

R$ 2.850,00

FARDO

260

R$ 68,75

R$ 17.875,00
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competente, devidamente rotulado
conforme
legislação
vigente,
observada a resolução nº 12/78 da
CNNPA, e demais normas editadas
pela ANVISA. Caixa com 5 kg.
Validade
12
meses.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP)
CEBOLA - Cebola com casca
protetora, tamanho médio, de 1ª
qualidade,
desenfestada,
apresentando grau de maduração tal
que
lhe
permita
suportar
a
manipulação
o
transporte
e
conservação em condições adequada
para consumo, com ausência de
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Validade não inferior a uma semana.
In
natura.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP)
COLORIFICO - Colorífico (corante)
em pó a base de urucum; aparência
de pó fino, homogêneo, na cor laranja
intenso. Embalagem plástica com
peso líquido de 100g, fardo com 10
kg.
Validade
12
meses.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP)
COXA E SOBRECOXA - Coxa e
Sobrecoxa bom aspecto, livre de
sujidades, prazo de validade visível,
com certificado e selo de inspeção
sanitária
estadual
ou
federal.
Acondicionados em embalagem
apropriada e íntegra, caixa contendo
20
kg.
Validade
6
meses.
(PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP)
MAÇA - Fruta in natura, sem
arranhões, casca brilhante, de cor
uniforme, livre de sujidades. Entrega
em embalagens de plástico. In
natura.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
EXTRATO DE TOMATE- Extrato de
tomate alimentício, ingrediente básico
tomate, conservação isento de
fermentação,
características
adicionais maduros, selecionados
sem pele e sem sementes, caixa com
24 unidades 190g. Validade 12
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
FEIJAO CARIOCA -Feijão tipo 1:
constituído de grãos com a mesma

16

17

280

R$ 267,75

R$ 74.970,00

420

R$ 29,65

R$ 12.453,00

3500

R$ 2,85

R$ 9.975,00
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coloração, admitindo-se no máximo
5% de misturas de outras classes e
até 10% de mistura de variedades
das cores, isento de matéria terrosa,
de parasitos, de detritos animais e
vegetais, pedaços de grãos ardidos,
brotados, imaturos, manchados,
carunchados e descoloridos que
prejudiquem
sua
aparência
e
qualidade, produção da última safra.
Embalagem saco atóxico, resistente,
com peso líquido de 1kg. Nos rótulos
da embalagem deverá estar impressa
as
seguintes
informações
de
identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, fardo com 10 kg. Validade 12
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
LEITE EM PO - Leite em pó, FARDO
características
adicionais:
tipo
integral, 1ª qualidade, embalagem:
atóxica, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulado
conforme
legislação
vigente,
observada a resolução nº 12/78 da
CNNPA, e demais normas editadas
pela ANVISA. Fardo com 10 kg.
Validade
12
meses.
AMPLA
PARTICIPAÇÃO
MACARRÃO
-Macarrão
tipo FARDO
espaguete fabricado a partir de
matérias-primas selecionadas, limpas
e de boa qualidade. Embalagem:
contendo peso líquido de 500g, fardo
de 05 kg. No rótulo da embalagem
deverão estar impressas de forma
clara e indelével, as seguintes
informações: identificação do produto,
inclusive
a
classificação,
a
composição centesimal. Validade 12
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
AVEIA EM FLOCOS - Isenta de mofo, PACOTE
livre de parasitas e substâncias
nocivas,
acondicionada
em
embalagens de 200g, atóxica,
resistente e hermeticamente vedada.
Prazo de validade 10 meses a contar
a partir da data de entrega. Validade
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22

23

UNID

1800

R$ 2,00

R$ 3.600,00

UNID

1800

R$ 7,45

R$ 13.410,00

UNID

16000

R$ 3,65

R$ 58.400,00

FARDO

34

R$ 21,95

R$ 746,30

FARDO

28

R$ 92,10

R$ 2.578,80

KG

700

R$ 5,25

R$ 3.675,00
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12
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
FLOCOS DE MILHO - Pacote com
500g
amerelos,
sem
sal.
Apresentação em flocos de milho,
tipo pré-cozido, embalagem c/ dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, lote, prazo
validade 6 meses da data de entrega,
de acordo c/ a resolução 12/78 da
cnnpa.
Validade
12
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP
OLEO -Óleo de soja refinado: livre de
impurezas e límpido, com embalagem
primária em garrafa pet plástica de
900ml,
contendo
informações
nutricionais, prazo de fabricação e
validade.
Validade
6
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP
SARDINHA EM OLEO -Produto
preparado com pescado, limpo,
cozido ou curado, apresentado em
liquido cobertura de azeite de oliva ou
óleo comestível adicionados de sal.
Embalagem em lata de 125g, caixa
com 50 unidades, sem cheiro ardido
ou rançoso. A lata deverá apresentar
revestimento interno apropriado,
vedada, isento de ferrugem e
substâncias nocivas. Validade mínima
de 6 meses. PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
SAL IODADO -Sal - refinado iodado,
com no mínimo 96,95% de cloreto de
sódio e sais de iodo, acondicionado
em saco de polietileno com 1kg e
embalagem secundária 30 kg.
Validade 6 meses. PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
TEMPERO MISTO -Tempero seco
em pó composto de pimenta do reino
e cominho em pó, homogêneo na cor
própria embalagem pacote plástico
contendo 100 gramas, fardo com 10
kg.
Validade
12
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP
TOMATE -Tomate com 60% de
maturação, tamanho médio e grande,
cor vermelha, classificada como
legume, graúda, de polpa firme e
intacta, isento de enfermidades boa
qualidade, livres de resíduos de
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27

28

1300

R$ 1,45

R$ 1.885,00

PACOTE

2400

R$ 4,75

R$ 11.400,00

KG

1400

R$ 4,35

R$ 6.090,00

KG

1400

R$ 3,55

R$ 4.970,00

KG

2000

R$ 6,25

R$ 12.500,00
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UNID
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fertilizantes, sujidade, parasitas e
larvas, sem lesões de origem física
ou mecânica oriunda de manuseio ou
transporte.
In
natura.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP
VINAGRE - Vinagre de álcool, isenta
de sujidade. Deve apresentar
embalagem intacta, não estufada
e/ou amassada. Embalagem de
500ml, contendo prazo de validade e
informações nutricionais, marca,
nome e endereço do fabricante e
número de registro do órgão
competente, acondicionados em
caixas de papelão. Validade 12
meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA
-Deve ser obtida a partir de grãos de
soja limpos e submetidos a processo
tecnológico
adequado,
deve
apresentar cor, odor e sabor
característico, deve estar livre de
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Embalagem:
deve
estar
acondicionada em sacos plásticos
bem vedados, com peso líquido de
500g. Prazo de validade mínimo 06
meses a partir da data de entrega.
Validade 12 meses. PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
ABÓBORA - Madura de 1ª qualidade
tamanho e coloração uniforme, isenta
de enfermidades, material terroso,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte,
de colheita recente. In natura.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP
CENOURA -De 1ª qualidade, sem
rama, fresca, compacta e firme, sem
lesões de origem física ou mecânica,
rachadura e corte, tamanho e
colorações uniformes, de colheita
recente. In natura. PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
POLPA DE FRUTA -Polpa de fruta sabores diversos, produto não
fermentado, não alcoólico, não
contém glúten e sem conservantes
químicos ou aditivos de qualquer
natureza. O produto deverá ser
congelado e transportado sob
refrigeração, a embalagem deverá
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30

50.000

R$ 0,43

R$ 21.500,00

1000

R$ 6,75

R$ 6.750,00
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TOTAL

R$ 538.081,60

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua
assinatura.
Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir o(s) bens(s)
referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram
impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas
detentoras, o contraditório e a ampla
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto por todos os
Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
Os Órgãos e Entidades 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 indique os
possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
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ser de 1kg, rotulada conforme
legislação vigente contendo o número
de registro no órgão competente,
(S.I.F). Validade de 6 meses.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP
PÃO DOCE - Tipo hot dog, peso de UNID
50g cada unidade, preparado a partir
de matérias-primas sãs, de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa
e parasitas e em perfeito estado de
conservação. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido, com odor e
sabor desagradável, presença de
fungos e não será permitida a adição
de farelos e de corantes de qualquer
natureza em sua confecção. Isento
de parasita, sujidades, larvas e
material estranho. Acondicionado em
embalagem de polietileno resistente e
atóxico. Contendo na embalagem a
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de
embalagem, peso líquido. Validade
mínima de 05 (cinco) dias a contar no
ato da entrega. Validade de 5 dias.
PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA
ME/EPP
LARANJA IN NATURA - Produtos KG
limpos, de boa qualidade, sem
defeitos ou perfurações na casca,
suficientemente desenvolvidos com
aspecto, aroma e sabor típicos da
variedade, uniformidade no tamanho
e na cor. In natura. PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA ME/EPP
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Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento/serviço, não
prejudique as obrigações anteriormente
Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização
a que se refere este artigo, desde que não exceda a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.
04 - DO PREÇO (ART.55, III)
O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços são os constantes
da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico
nº 016/2021.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião de Julgamento de
Propostas anexa ao Pregão Eletrônico nº 016/2021, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a

06 - DO PAGAMENTO (ART.55, III)
Contraprestação mensal, a medida do
Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, até 30
(trinta) dias a contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pela unidade requisitante, e, emissão da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e visada pelos órgãos de fiscalização.
No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá fornecer à Prefeitura Municipal de
Cururupu-MA, o número de sua conta corrente bancária, agência e banco, para efeito de
07 - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS BENS (art. 55, II)
A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu
vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos bens dele advindo não são passiveis de reequilíbrio.
Se a qualidade dos bens fornecidos deverá corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão que
precedeu a Presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
Cada fornecimento deverá ser prestado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por
memorando, oficio, telex ou fac-símile ou e-mail, devendo dela constar: a data, a quantidade pretendida, o local
para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
Os bens deverão ser fornecidos e posteriormente acompanhado da nota-fiscal ou nota- fiscal fatura, ser entregue
ao setor competente, conforme o caso.
A empresa beneficiária da ata, quando do recebimento da Ordem de fornecimento enviada pela unidade
requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido,
além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
A copia da Ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim
de ser anexada ao processo de Administração da
08 - DAS PENALIDADES
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Os fornecimentos deverão ser executados dentro dos prazos e condições estabelecidas no Anexo I Termo de
Referência.
O prazo para retirada da Ordem de fornecimento será, de um dia útil da data da comunicação à empresa através
do setor de
O início dos fornecimentos pela empresa deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão
da OF enviada pelo setor de compras do Município.
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05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
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8.1 A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para
registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no
art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da
Administração.
A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do prazo de um dia,
contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor do documento de
empenhamento de
Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá
aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de 10% (dez por cento) do valor remanescente da nota de
empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á detentora da ata, podendo,
entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da
09 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado, o
Órgão Gerenciador deverá:
9.2.1 Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado;
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9.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos Detentores a Ata.

9.2.3 Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante requerimento
comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:
9.3.1 Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
9.3.2 Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;
Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 73,
II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.
A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 666/93.
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
A detentora não retirar qualquer Ordem de fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua
justificativa;
A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim
for decidido pela Administração;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
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9.2.2 Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e
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A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de Administração da
presente Ata de Registro de Preços;
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação
no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da publicação.
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração quando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal
883/94.
A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência
de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Item 08 deste instrumento,
caso não aceitas as razões do pedido.
12. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta
orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de

14. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 016/2021 e as propostas das empresas
classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao presente instrumento. (Art. 55,
XI).
A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram- se
Fica eleito o foro da comarca de Cururupu-MA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da
presente
Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato, serão resolvidos de acordo
com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei nº 8.666/93, e
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII).
Cururupu/MA, 19 de outubro de 2021.
________________________________
JOÃO CARLOS BRAGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR
________________________________
D C GOMES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPRESA BENEFICIÁRIA
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A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela secretaria
requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião da emissão da Nota de
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13. - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

