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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

O Município de Lago do Junco - MA, através Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, com sede na Avenida Tancredo Neves, s/n, centro, na
cidade de Lago do Junco - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.580.959/0001-06, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – Responsável
por esta ARP, Secretaria Municipal de Administração - Órgão Gerenciador desta ARP, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação,
Sr. Robson Souza Cruz, portadora do RG nº 033252212007-1 e do CPF nº 041.205.933-98 e pela Secretária Municipal de Administração, Sra. Maria
da Glória Pereira de Oliveira Silva, portadora do RG nº 000019937493-7 e do CPF nº 224.469.153-53, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2022, processo administrativo nº 0211.02.03.5/2022, RESOLVE
registrar os preços, da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, sob o
regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para a Eventual Contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios para
atender os Programas da Merenda Escolar Municipal de Lago do Junco, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 001/2017,
008/2021 e 017/2021 e em conformidade com as disposições a seguir:

EMPRESA: MIX BARATAO SUPERMERCADO EIRELI – ME

CNPJ: 30.033.067/0001-93
ENDEREÇO: Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira, nº 749, Centro, CEP 65.710-000, Lago do Junco – MA

REPRESENTANTE: Esdras Fontinele Ambrosio

CPF: 609.812.043-92
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CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: abfd52e8f159bc2e18abbcef6220cfadda790c91
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E-MAIL: francivannego@hotmail.com

TEL.: (99) 98460-8426

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

1

AÇUCAR REFINADO: Açúcar refinado, com aparência de pó fino,
homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar
melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação;
isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e detritos de
animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo
01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de KG
fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no
Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação
vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega.

MANÁ

2

ALHO IN NATURA: Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiriço, de
ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca
protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não deveram
apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que
KG
afetem a sua aparência; isentos de substancias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem: acondicionada em
sacos plásticos resistentes contendo 200g cada; observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

NATURAL

3

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

4

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER: Biscoito Salgado
tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar
invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características
PCT
organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos
quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados)
e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado,
contendo 400g (3x1), 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, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

4,30

380

9,60

PAINHO

5.200

3,30

ESTRELA

1.625

4,90
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5

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito Doce tipo Maria.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido de milho,
soro do leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características
PCT
organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos
quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados)
e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado,
contendo 400g (3x1), 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, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

ESTRELA

6

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

450

4,60

NATURAL

1.090

4,80

7

COLORAL/CORANTE (URUCM): Coloral/corante (urucum), produto
obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca.
Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica
de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
PCT
validade e peso líquido conforme legislação vigente. O produto deverá
ter a validade mínima de 08 (oito) meses. O produto não poderá ter a
data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de
entrega.

MARATÁ

3.800

3,10

8

EXTRATO DE TOMATE: extrato de tomate simples concentrado, com
no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com
frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de
fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e
odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores
dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de 190g, caixa com 24 CX
unidades, 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,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

QUERO

104

73,10

1.630

4,60

9

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I: Feijão carioquinha tipo I, da safra
corrente; em bom estado de conservação, grãos inteiros mínimo de 95%;
na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores KG
estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plásticos atóxico de 1kg,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínima de 6(seis) meses, peso líquido e número de

GOL
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10

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Leite em pó integral, obtido por
desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana
mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional
mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem
gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência
de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não
devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não
rançoso, semelhantes ao leite fluído; ausência de conservadores, PCT
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem:
pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade,
peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente
rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as
especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e
Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA.

GOL

11

Macarrão Espaguete - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou
rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu PCT
peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de
entrega. Embalagem de 500g

12.000

3,00

GOSTOSO
ESTRELA

8.240

1,80

12

Flocão p/Cuscuz (Milho) - sem sal, embalada em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
UND
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo
com a resolução 12/78 da cnnpa. Embalagem de 500g.

MARATÁ

1.160

1,90

13

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

KIFLOCÃO

380

3,30

14

MILHO P/PIPOCA – Milho seco processado em grãos crus, inteiros,
para o preparo de pipoca, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou PCT
vegetais, acondicionados em saco plástico resistente. A embalagem
deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.

MARATÁ

1.220

3,60
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registro no órgão competente técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos.

15

ÓLEO DE SOJA VEGETAL: Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100%
natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura
de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Devendo
conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura
saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes
UND
tipo pet plástica, contendo 900ml devidamente rotulada conforme
legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses
a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes as seguintes informações; nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.

ABC

1.770

8,90

16

Proteína Texturizada de Soja (Carne) - Apresentada em flocos, com
aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco
plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data UND
de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.
Embalagem 400g.

SINHÁ

2.250

6,50

17

MARGARINA - com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e
resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter
KG
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 90
dias a partir da data de entrega. com registro no ministério da
agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500 g

PRIMOR

600

13,50

18

Sal - Refinado, iodado, com granulação uniforme, com no
mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no
mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a KG
Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da
data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.

NOTA 10

380

1,20

19

Sardinha - Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate,
eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e
cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de LATA
ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de
entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.

PALMEIRA

5.595

5,00

20

Tempero seco - Pimenta do reino e cominho moídos, sem
umidade, mofo, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. PCT
Embalagem 100g

ARISCO

3.800

4,10

940

2,55

21

Vinagre - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação
acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de UND
matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado
para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%.
Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem

MARATÁ
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22

POLPA DE FRUTA - Selecionada, isenta de contaminação. Produto
manipulado, obtido pela trituração, peneiração e congelamento de frutas
com adição de no máximo 10 (dez) por cento de água potável por quilo
de fruta triturada, sem adição de conservantes. A embalagem de 01 kg
contendo 10 unidades de 100g, deve conter a validade de no mínimo 06
KG
meses á 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor
conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA, validade mínima de 90 dias a partir da data
de entrega.

KISABOR

5.100

5,80

23

Frango Congelado - com miúdo, congelado, apresentando peso médio
de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, KG
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto
deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data
de entrega.

SÁDIA

4.240

14,80

24

Carne Moída - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades,
KG
parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser
isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses,
com registro no SIF - embalagem de 1kg.

MAFRIPAR

5.370

8,40

25

Carne Moída de Frango - Carne de frango moída magra de 1ª congelada.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de
KG
sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de
gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de
aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 1kg.

MAFRIPAR

1.250

12,70

26

Chuchu - de primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de
materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio KG
e transporte.

NATURAL

1.860

0,80

27

Repolho Verde - Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com KG
coloração uniforme, livres de terra nas folhas externas. Kg

NATURAL

2.660

3,80
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28

MILHO BRANCO – Milho seco processado em grãos crus, inteiros,
para o preparo de canjica, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou KG
vegetais, acondicionados em saco plástico resistente. A embalagem
deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.

MARATÁ

29

Cenoura - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme,
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros KG
aderida à superfície externa. Kg

30

420

1,80

NATURAL

3.720

5,70

Melancia - Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho entre 5 e 10 kg e coloração uniforme, devendo ser bem KG
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Kg

NATURAL

5.830

1,00

31

Laranja Pêra - Madura, frutos de tamanho médio, no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, KG
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Kg

NATURAL

6.060

1,80

32

PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento
fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador,
açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. KG
Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente. Unidade 30g

KIPÃO

2.430

6,30

Da vinculação:
Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 e a proposta
de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

Os serviços serão executados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, mediante solicitações eventuais através de
ordem(ns) de serviços.
O fornecedor registrado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, ainda que a entrega seja
prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA a efetivar as contratações na quantidade estimada, ficando-lhe
facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de
preferência de prestar os serviços em igualdade de condições.
É vedado à administração adquirir de outro fornecedor, produto por valor igual ou superior ao obtido da detentora do Registro de Preços, a menos que
está se recuse a fornecer.
Da vigência da ata de registro de preços:
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
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Da expectativa dos Serviços:
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Da gerência da presente Ata de Registro de Preços e controle dos preços registrados:
O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, através da SEMAD – Secretaria Municipal de Administração
– órgão gerenciador, no seu aspecto operacional, e à Procuradoria Jurídica, nas questões legais.
A Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o
acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os materiais registrados, nas mesmas condições de fornecimento.
A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou caso se torne
inexequível para as compromissárias.
O(s) preço(s) registrado(s), a indicação do(s) fornecedor(es) e as alterações quanto aos valores, atualizados em decorrência de pesquisa de preços
periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a presente Ata de Registro de Preços.
Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado no mercado, mas se constituirão
em indicador para exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no parágrafo 4° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
posteriores.
Da readequação de preços:
Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação com elevação
ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.
Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA promoverá o aditamento do compromisso de
fornecimento, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, ou formalmente desonerará a empresa em relação ao item
registrado.
O diferencial de preço entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco MA à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos, serão sempre mantidos.

Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do
que houver recebido indevidamente.
No caso de revisão para maior, a empresa licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se a efetuar os fornecimentos da
Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.
Das alterações na ata de registro de preços:
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, quando:
Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo
a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, promover as necessárias junto aos fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, devendo a Prefeitura:
Convocar o fornecedor visando a negociação par redução de preços e sua adequação ao praticado no Mercado;
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A empresa detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA sempre que houver redução nos preços de
mercado, ainda temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar de mercado a ser realizada pela Administração conforme item 4 deste
instrumento.
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Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA irá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.
Do cancelamento do registro de preços:
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos, de pleno direito, no todo ou em
parte, nas seguintes situações:
Pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA:
Quando a empresa fornecedora a não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;
Quando a empresa fornecedora a não assinar a Ordem de fornecimento no prazo estabelecido;
Quando a empresa fornecedora a der causa a rescisão administrativa da Ordem de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses
previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ordem de fornecimento decorrente deste Registro;

Estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
No caso de dissolução da sociedade;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificadas pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA.
Pela empresa:
Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA;
Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Quando estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
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Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento dos produtos;
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Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a empresa fornecedora será informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada
ao processo administrativo da presente ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa fornecedora a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por
duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o contrato a partir da última publicação.
A solicitação da empresa fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco MA, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da empresa fornecedora, relativa ao fornecimento do objeto.
Caso a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa fornecedora cumpra integralmente a condição contratual infringida.
A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art. 77,
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
Das incidências fiscais, encargos, seguros, etc:
Correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora:
Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta ata.
As contribuições devidas à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que
se façam necessárias ao fornecimento dos produtos.
Da formalização dos contratos:

Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE
EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de fornecimento) ou ORDEM DE FORNECIMENTO,
conforme preceitua o artigo 62 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de
compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto
no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro de preços, independentemente de transcrição, todas as
cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo XIX do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº Lago do Junco - MA), bem como esta Ata de
Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.
O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hábeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Preços poderá(ão) ser celebrado(s) a qualquer tempo durante a
vigência da mesma.
Dos usuários participantes extraordinários (Adesão à ata de registro de preços):
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A contratação com a(s) empresa(s) detentora de preços de produtos ora registrado(s), após a indicação pela Prefeitura Municipal de Lago do Junco MA, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
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Poderá utilizar-se desta ata de registro de preços quaisquer Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e
Indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Lago do Junco - MA, devendo:
Comprovar nos autos da vantagem da adesão, observando-se inclusive, a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade
registrada na ata de registro de preços;
Encaminhar solicitação de adesão à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA (órgão gerenciador), que deverá autorizá-la.
Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da adesão, desde não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
As Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a
ordem de classificação.
Caberá ao fornecedor beneficiários 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 não prejudique as obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de
Lago do Junco - MA.
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por participante extraordinário, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes/não participantes.
As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o gerenciador e participantes, independente do número de não participantes que aderirem.
Das disposições finais:
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

Integram esta ata, o edital da licitação que originou a mesma, as propostas de preços e documentação de habilitação da empresa(s) vencedora(s);
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da
Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA;
Em razão de eventuais alterações estruturais da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, poderá haver modificações nos locais de entrega dos
produtos, caso em que a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA notificará o detentor do preço registrado para promover as mudanças necessárias;
O detentor do preço registrado informará à Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração
social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;
Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA reservase o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social;
A empresa fornecedora não poderá utilizar o nome da Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA, ou sua qualidade de empresa fornecedora em
quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato
cancelamento desta Ata e do contrato decorrente, independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da empresa
fornecedora;
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Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços;
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A empresa fornecedora está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos
de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em
razão dos produtos a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada
ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
Da divulgação e publicação da Ata de Registro de Preços:
O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do poder executivo de Lago do Junco –
MA (www.LagodoJunco.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).
Dos casos omissos:
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 001/2017, 008/2021 e
017/2021, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.
Do Foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Lago da Pedra - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Lago do Junco - MA, 28 de abril de 2022.

Maria da Glória Pereira de Oliveira Silva

Robson Souza Cruz
Secretário Municipal de Educação

Órgão Gerenciador da ARP

Responsável pela ARP

MIX BARATAO SUPERMERCADO EIRELI – ME
Sr. Esdras Fontinele Ambrosio
Fornecedor registrado
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Secretária Municipal de Administração
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AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
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A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago do Junco – MA designada pela Portaria nº 01/2022, em conformidade
com a Lei nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, Processo Administrativo nº 0102.04.10.5/2022, Tomada de Preços nº 002/2022,
Tipo: Técnica e Preço, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria JurídicoAdministrativa, inclusive nos processos de controladoria e no processo legislativo; estudo e atualização da legislação municipal de iniciativa do
Executivo; assessoria na elaboração de projetos de lei, resoluções, portarias e decretos municipais, assim como contencioso cível e trabalhista,
para a Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA; Comunica aos interessados que a empresa CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº. 17.285.931/0001-86, situada na Rua do Acapu, Quadra I, nº 08, Ed. Carlos de Medeiros Barros,
Jardim Renascença, Bairro São Francisco, está devidamente HABILITADA, pois atingiu a pontuação para devida habilitação técnica, cumprindo
assim, todas as exigências previstas no Edital e seus Anexos. A abertura do envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO dar-se-á em sessão pública
a se realizar às 14:30 horas do dia 05 de maio de 2022 na sala de reuniões localizada na Rua Cel Hosano Gomes Ferreira, centro de Lago do
Junco – MA. Lago do Junco – MA, 02 de maio de 2022. HERALDO SILVA SOUSA NETO - Presidente da CPL.
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