
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

AV. JOÃO FRANCISCO MONTEIES, Ne 2001 — CENTRO 
CNP1. Ne 06.116.461/0001-00 

• 

• 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 001/ PE-031/2022-SRP. 

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhão, sediada 
na Av. João Francisco Monteies, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o n2 
06.116.461/0001-00, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO, nomeado(a) pelo Decreto n2
005/2021, de 04 de janeiro de 2021, inscrito(a) no CPF n9 459.424.983-34, portador(a) da 
Carteira de Identidade n2 130189-5 SSP/MA, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N9 031/2022-SRP 
e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 14091804/2022, bem como, a classificação da(s) proposta(s) 
apresentada(s) e a respectiva homologação, RESOLVE REGISTRAR os preços da empresa signatária , 
vencedora abaixo identificada, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei n2 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei ri° 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem 
como às cláusulas a seguir expressas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
do tipo MENOR PREÇOPOR ITEM, Registro de Preços para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DE INTERESSE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA, de 
interesse da prefeitura municipal de Anapurus/MA ,do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO 
N2 031/2022-SRP, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentadas pela empresa licitante classificada , conforme consta nos 
autos do processo da licitação acima identificada. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES 

2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura. 

2.2. Este instrumento não obriga o Município de ANAPURUS/MA a firmar 
contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do 
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência da execução do objeto, em igualdade de condições. 

2.3. Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de 
preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos 
fornecimentos decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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2.4. As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão 
gerenciador. Após a autorização, o "carona” deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata. 

2.5. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da ata, 
quando solicitada pelo órgão não participante. 

2.6. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não 
excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens registrados na Ata de Registro de Preços. 

2.7. Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de 
ANAPURUS/MA, através da Secretaria Municipal de Orçamento, no seu aspecto 
operacional, e à Assessoria Jurídica, nas questões legais. 

3.2. É facultado a Prefeita Municipal de ANAPURUS/MA, delegar poderes 
operacionais aos Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s) 
Ordem(ns) de Fornecimento(s). 

4. CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. 0(s) preço(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), empresa(s) e 
representante(s) legal(is), encontram-se abaixo: 

FORNECEDOR 

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA 

CNPJ: 11.991.799/0001-41 
Endereço completo: Rua Estudante Bernardo Martins, n° 31, Da Cruz, Chapadinha/MA. 
CEP: 65.500-000 
Nome do representante legal: RODRIGO DE SOUSA TELES 
CPF: 041.750.863-82 

ITE 
M 

DESCRIÇÃO UNIDAD 
E 

QUAN 
T 

V. UNIT V. TOTAL MARCA 

1 

BONECA DE 
PLÁSTICO 
ANTIGO 30CM 

UNIDAD 
E 5.000 

6,90 34.500,00 Aresplast 

2 
BONECA 
INDIA 
ANTIGA 
PEQUENA 

UNIDAD 
E 

5.000 
6,42 32.100,00 Aresplast 
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3 

BONECA DE 
PLÁSTICO 
MAGRELA UNIDAD 

E 
5.000 

5,88 29.400,00 
Rei-
Das-
Prenda 
s 

4 

CAMINHÃO 
CAÇAMBA 
EMPLASTICO 

UNIDAD 
E 

5.000 6,90 34.500,00 PLASPOLO 

5 

BRINQUED 
OMOTO 
PLÁSTICOS 
27CM 

UNIDAD 
E 

5.000 
8,28 41.400,00 

NE 
W 
CROS 
S 

6 
CAMINHA 
O 
BOMBEIR 
O 
BRINQUEDO 

UNIDAD 
E 

5.000 
6,50 32.500,00 PLASPOLO 

7

MINE 
MOVEISSOFA 
ACESSORIOS 
DE 
DECORAÇÃO 

UNIDAD 
E 

5.000 
64,7 

9 
323.950,0 

O 
Vvfdecor 

VALOR TOTAL R$ 528.350,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO FORNECEDOR: R$ 528.350,00 (Quinhentos e vinte e oito mil e 
trezentos e cinquenta reais). 

5. CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 

5.1. Os preços unitários registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo 
período de 12 (doze) meses. 

52. A revisão dos preços só será admitida no caso de comprovação do 
desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais 
de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstrem 
indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 

53. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura 
Municipal de ANAPURUS/MA a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com 
pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração. 

54. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o 
fornecimento pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada 
procedente. 
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6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. A empresa terá seu registro cancelado quando: 

6.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.1.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

6.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 
8.666/93 ou artigo 72 da Lei n2 10.520/0. 

6.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
6.2.1 - Por razão de interesse público, ou; 

6.2.2 - A pedido da empresa. 

6.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o 
cancelamento ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de 
Anapurus/MA. 

7. DOS ILÍCITOS PENAIS 

7.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo 
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis 

8. DO CONTRATO 

8.1. Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente 
ATA, o fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da respectiva convocação. 

811 - Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta 
Administração Pública. 

8.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por 
escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as 
condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a 
Administração cancelar o registro do licitante, podendo adotar as providências estabelecidas 
no edital. 

8.3. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 
8.666/93, desde que haja interessa da Administração, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das 

Página 4 de 6 
Avenida João Francisco Monteies, n9 2001, Centro, Anapurus/MA. 

MERCADINHO 
MAYTHA E CIA Wrc---r•—•=4"4: 



aia b ibe 

nn 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
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condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 

9.2. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do 
compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, 5 19 art. 19, inciso I e 
art. 21, incisos I e II, do Decreto n9 7.892/2013. 

9.3. Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e 
propostas apresentadas pelos licitantes. 

9.4. Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o 
da Comarca de Brejo/MA. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso 
em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais 
e jurídicos efeitos. 

Anapurus - MA, 29 de setembro de 2022. 

PREJEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA. 
CNP! n9 06.116.461/0001-00 
Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 

Secretário Municipal de Orçamento 
ORGÃO GERENCIADOR 

MERCADINHO MAYTHA E • 
CIA LTDA:11991799000141fr...:;:-

MERCADINHO MAYTHA E CIA LIDA 
CNP1 N9 11.991.799/0001-41 

Sr. Sr. RODRIGO DE SOUSA TELES 
Representante Legal 

CPF: 041.750.863-82 
FORNECEDOR REGISTRADO 
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8. DO CONTRATO 
8.1. Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente ATA, o fornecedor será convocado para assinatura do contrato. 

• dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação. 
8.1.1 • Esse prazo poderá ser prorrogado urna vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito cor esta Administração Pública. 
8.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por escuto e aceita pela autoridade competente, cem corno a não 
manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabiveis, devendo a Administração cancelar o 
regstro do licitante, podendo adotar as providências estabelecidas no edital. 
8.3.0 contrato pocerá ser alterado nos casos previstos no ai. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interessa da Administração, CO'71 a apresentação 
das devidas Justificativas. 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A assinatura da presente Ata implicara na plena aceitação, pela empresa, das condições estacelecidas no edital de licitação e seus anexos. 
9.2. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, § 12 art. 
19, inciso 1 e art. 21, incisos 1 e II. do Decreto n°7.892/2013. 
9.3. Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes. 
9.4. Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o da Comarca de Brejo/MA. 
E. por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas 
testemunhas para que surtam seus legais e iurrdicos efeitos. 
Anapurus - MA. 26 de janeiro de 2023. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 
CNPJ r 2 18.644.9330001.87 
Sr. RAFAEL CRUZ RIBEIRO 

filtretário Municipal de Educacae 
c, GA0 GERENCIADOR 

J8 ARAUJO DA SILVA LTDA 
CNPJ. 24.977.628/0001-00 
Sr. JOÃO BATISTA ARAUJO DA SILVA 
CPF 786.724.302-04 
FORNECEDOR REGISTRADO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 001/ PE-031/2022-SRP 

Por este Instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, 
Estado do Maranhão, sediada na Av. João Francisco Monteies, n° 2001. 

Anapurus/MA, inscrito(a) no CNP) sob o ^.2 06.116.461/0001-00. 
a •. és da SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO. romeadola) 
pelo Decreto n°005/2021. de 04 de janeiro de 2021. inscrito(a) no CPF 
ri2 459.424.983-34, portadora) da Carteira de Identidade n2 130189-5 
SSP/MA. doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N2
031/2022-SRP e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N2
14091804/2022. bem como, a class ficaçáo da(s) proposta(s) 
apresentada(s) e a respectiva homologação. RESOLVE REGISTRAR os 
preços ca empresa signatária . vencedora abaixo identificada, de 
acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as cord.ções 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas regidas 
pela Lei no 10.520/02 e subsidiariamente. no que couber, as disposições 
da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de 
direito pCitslico. bem como às cláusulas a seguir expressas: 

1.CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, do tipo MENOR PREÇOPOR ITEM. Registro de 
Preços para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DE 
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS/MA. de interesse da preeitura municipal 

METEITURAl AL DE NOPIPUSWA 
rt s  

PROC  

Publicado por CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR 
Código identifiCadOr: 0b12b40502c1e07541dd752e40917e0a 

de AnapurusIMA .do edital da I.c.tação PREGÃO ELETRCINICO N2
031/2022-SRP, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a 
documentação e proposta de preços apresentadas pela empresa 
licitante classificada . conforme consta nos autos do processo da 
licitação acima identificada. 
2.CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÉNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
E DAS ADESÕES 

1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses. 
contados a partir de sua publicação. 

2. Este instrumento não obriga o Município de ANAPURUS/MA a 
firmar contratações nos valores estimados. podenoo ocorrer 
licitações especificas para aquisição do objeto, obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegarada ao detentor do registro 
a preferencia da execução do objeto, em igualdade de 
condições. 

3. Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiara da ata de 
registro de preços, Observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela acetação ou não dos fornecimentos decorrentes de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gererciador 
e órgãos participantes. 

4. As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com 
autorização co órgão gerenciador. Após a autorização. o 
'carona" deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 
;noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata. 

5. Cabera ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamerte, a prorrogação do prazo previsto no item 
acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante. 

6 Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões 
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as atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a 
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
Ata de Registro de Preços. 

7. Os valores decorrentes das adesões à ata de reg 
não poderão exceder, na totalidade, ao quíntu 
cada item registrado na ata de registro de preço 
gerenciador e órgãos participantes. 

3.CLAUSULA TERCEIRA: DA GERÉNCIA DA PRESENTE ATA 
DE PREÇOS 

1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura 
Municipal de ANAPURUS/MA, através da Secretaria Municipal de 
Orçamento, no seu aspecto operacional. e à Assessoria jurídica, 
nas questões legais. 

2. E facultado a Prefeita Municipal de ANAPURUS/MA, delegar 
poderes operacionais aos Secretános Municipais Wou Chefe(s) 
de Setor(es) para emitir a(s) Ordem(as) de Fornecimento(s). 

4.CLAUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS 
4.1. 0(s) preço(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) 
marca(s), empresa(s) e representante(s) legal(is). encontram-se abaixo. 
FORNECEDOR 
Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA 

li P 11.991.799/0001-41 
dereço completo: Rua Estudante Bernardo Martins. n9 31, Da Cruz. 

Chapaclinha/MA. 
CEP: 65.500-000 
Nome do represen ante legal: RODRIGO DE SOUSA TELES 
CPF . 041.750.863-82 

TEMOESCRIÇÃO1UNIDADE QUANTV. UNIT V. TOTAL MARCA 

1 

BONECA DE 
PLASnC0 
ANTIGO 
30CM 

UNIDADE 5.000 6,90 34.500,00 Aresplast 

2 

BONECA 
NDIA 

ANTIGA 
PEQUENA 

UNIDADE 5.000 6,42 32.100,00 Aresplast 

3 

BONECA DE 
PLÁSTICO 
MAGRELA UNIDADE 5.000 5,88 29.400,00 

Rei-Das-
Prendas 

110;i4

CAMINHÃO 
- AÇAMBA 

;LASTICO 
UNIDADE 5.000 6,90 34.500,00 PLASPOLO 

ir• 

5 

BRINQUEDO 
MOTO 
PLÁSTICOS 
2/CM 

UNIDADE 5.000 
8'28 41.400'00 NEW 

CROSS 

6 
CAMINHÃO 
BOMBEIRO 
BRINQUEDO 

UNIDADE 5.000 6,50 32.500,00 PLASPOLO 

7 

MINE 
MOVEIS 1.. inClifA 
ACFSSORioS. 

- -v
pE 
pECoRAÇÃci 

NIDADE 5.000 64
'
79 323.950,00'VVdecor 

VALOR TOTAL R$ 528.350,00 

1 É 1 1 1 1 

VALOR TOTAL REGISTRADO FORNECEDOR: R$ 528.350,00 
(Quinhentos e vinte e oito mil e trezentos e cinquenta reais). 

PPLTUTURAck tdo, ju 
evi 

omdirstot ils_...........or de comfpr .epeit 

aquisiç 
• r ;c 

JndiSCUI 

1. CLAUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 
os unitários registrados permanecerão fixos e 

veis pelo periodo de 12 (doze) meses. 
dos preços só será admitida no caso de 

ação do desequilíbrio económico-financeiro, a 
preferencialmente, através de notas fiscais de 

de matérias-primas, lista de preços de 
nte ou outros que demonstrem 
elmente a elevação do custo do objeto. 

concessão desta revisão, a empresa deverá 
comunicar a Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA a 
variação dos preços, por escrito e imediatamente, com 
pedido justificado, anexando os documentos 
comprobatórios da majoração. 

4. Durante o periodo de análise do pedido, a empresa 
deverá efetuar o fornecimento peio preço registrado, 
mesmo que a revisão seja posteriormente julgada 
procedente. 

6.00 CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. A empresa terá seu registro cancelado quando: 
1. - Descumprir as condições da Ata de Registro de 

Preços; 
2. - Não retirar a nota de empenho ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 

3. - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese de este se tomar superior àqueles praticados 
no mercado; 

4. • Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do 
artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 70 da Lei n9
10.520/0. 

2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência 
de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata. devidamente 
comprovados e justificados: 

1. - Por razão de interesse público, ou; 
2. - A pedido da empresa. 

3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, o cancelamento ocorrerá mediante determinação da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 

7.DOS ILICITOS PENAIS 
7.1. As Infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de 
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das 
demais comlnações aplicáveis 
8.00 CONTRATO 

1. Nas eventuais necessidades da contratação do objeto 
constante da presente ATA, o fornecedor será convocado para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
contados da respectiva convocação. 

1. • Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta 
Administração Pública. 

2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem 
justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente. 
bem como a não manutenção de todas as condições exigidas 
na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
devendo a Administração cancelar o registro do licitante, 
podendo adotar as providências estabelecidas no edital. 

3. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 
da Lei 8.666/93, desde que haja interessa da Administração. 

com a apresentação das devidas justificativas, 

9.01SPOSIÇÕES GERAIS 

1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela 
empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação e 
seus anexos. 

2. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade. do 
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compromisso previsto nesta ATA, nas hiprote 
art. 18.3 19 art 19. inciso I e art. 21, incisos 
n9 7.892/2013. 

3. Passam a fazer parte desta ATA, para tod 
documentação e propostas apresentadas pelo 

4. Fofo para dirimir qualquer dúvida oriunda d 
ajuste será o da Comarca de Brejo/MA. 

E. por estarem justos e contratados, as partes assifIbrn o ui escute 
Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença 
de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Anapurus - MA, 29 de setembro de 2022. 

rik& eioDecret

hekt  itos. a 
licitantes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA. 
CNPJ no 06.116.461/0001-00 Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 
Secretário Municipal de Orçamento ORCA° GERENCIADOR 

MERCADINHO MAYTHA LOA LTDA 
CNI1 N9 11.991.799/000141 

Sr. RODRIGO DE SOUSA TELES 
epresentante Legal 

CPF: 041.750.863-82 
FORNECEDOR REGISTRADO 

Publicado por: CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR 
Código identificador Uai afe7212d5e8452ceb7857e373.31 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nz 001/PE-039/2022-SRP. 

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA. através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO sediada na AV. JOÃO 
FRANCISCO MONTELES, s/n - CENTRO, sob CNP] 
nf 18.644.933/0001-87, doravante designada CONTRATANTE, neste 
ato representada pelo Secretário Municipal de Educação. Sr. RAFAEL 
CRUZ RIBEIRO. brasileiro, portador do CPF n0032.973.993-09. 
residente e domiciliado nesta Cidade, considerando o julgamento ca 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N• 039/2022-SRP e 
do PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 12121957/2022.bern como, a 
classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) e a respectiva 

slit Urra(s), 
resolve registrar os preços da(s) empresa(s) 

na(s), vencedora(s) abaixo identificada(s), de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas 
no instrumento convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei n2
10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne 
8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito 
público, bem como as cláusulas a seguir expressas: 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. para 
REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA, do edital da licitação PREGÃO 
ELETRÓNICO N• 039/2022-SRP, que passa a fazer parte desta ata, 
juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas 
pela empresa(s) licitante(s) classificada(s), conforme consta nos autos 
do processo da licitação acima identificada. 
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA V1GENCIA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS E DAS ADESÍSES 
2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados 
a partir de sua publicação. 
2.2. Este instrumento não obriga o Municipio de ANAPURUS/MA a firmar 
contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações 

itSARLFR98-111111' 
indo assegurada aorid 

objeto. em iguallade 
2.3. Em caso de ad 
regisffelrflets, o 

) pela aceitação ou na 
que nao prejuuitjue 

ição do objeto, obedecida a legislação pertinente, 
etentor do registro a preferência da execução do 

ie condições. 
sões. caberá a empresa beneficiária da ata de 
iservadas as condições nela estabelecidas, optar 
dos fornecimentos decorrentes de adesão, desde 

s obrigações presentes e futuras decorrentes da 
9 gerenciador e órgãos participantes. 

2.4. As adesoes à ata somente poderão ser efetuadas com autorização 
do órgão gerenciador. Após a autorização, o 'carona' deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de 
vigência da ata. 
2.5. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no item acima, 
respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão 
não participante. 
2.6. Para fins de autorização. só serão aceitos pedidos de adesões às 
atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cinquenta 
por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de 
Preços. 
2.7. Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não 
poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenclador e 
órgãos participantes. 
3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
3.1.0 gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal 
de ANAPURUS/MA, atreves da Secretaria Municipal de Orçamento, no 
seu aspecto operacional. e à Assessoria Jurídica, nas questões legais. 
3.2. E facultado a Prefeita Municipal de ANAPURUS/MA. delegar poderes 
operacionais aos Secretários Municipais efou Chefe(s) de Setor(es) para 
emitir MI Ordern(ns) de Fornecimento(s). 
4. CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS 
4.1. 0(s) preço(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) 
marca(s), empresa(s) e representante(s) legas). encontram-se abaixo: 
FORNECEDOR 01. 

• Razão Social: I C EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA 
• CNPJ: 30.606.368/0001-69 
• Endereço completo: ROD MA 034, KM 04 N91500 SAIA 02. CEP: 

65580-000. BAIRRO: PAXICA, TUTOIA MA 
• Nome do representante legal: IGOR JOSE COSTA DO 

NASCIMENTO 
• CPF: 017.007.483-86 
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