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~-.. t DIÁRIO OFICIAL 
fto,sPREHIIURASPIAUIENSES 

Estado do Piauí 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 

CNPJ: 41.522.202/0001-80 
Rua Felipe Rodrigues Coelho nº 780 - Centro 
CEP: 64758-000 Queimada Nova 

Lote : 76 Homologado 
Participação Licitante - Ampla participação 

fiem E.~pedrkaçllio Unidade 
POLPA DE TOMARINDO (200g) 
i111egr.1lna1ural, co11gcladae 
especificações. 

Lote: 77 Homologado 
Participação Licitante - Ampla panicipação 

Unidade 

Item F.spedíkaçiio Unidude 
POLPA DE MEL.ÃO (200g) integral 
natural.congcladaccspccificaçõcs. 

Lote: 78 Homologado 
Participação Licitante - Ampla panicipação 

Unidade 

500,00 

O,d 

500.00 

ValorUni lllirlo 

S.000000 

Valor Uni lllirio 

S.000000 

2.500.000000 

ValorTotal 

2.500.000000 

Item F.spcc:ificação Unidade Valor Unillli rio Valor Tota l 
POLPA DE ABACAXI (200g) integral 
natural,oongelada e especificações. 

5.:ZUX,00 2.600.000(XX) 

,.oo 

,.oo 

5.20 

1.4 As quantidades estabelecidas são meramente estimativas, não obrigando o Município à contratação total. 
1.5 O Município pcxlerá, por meio do Departamento de Gestão de Comprns e Administração, contratar o objeto 
da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a capacidade de 
fornecimento da detentora e obedecendo a ordem de classificação das respectivas propostas. 
1.6 Os preços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de aprese ntação da proposta, para pagamento em 
até 15 (quinze) dias a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora, devidamente atestada. 
1.7 Os preços propostos são considerados completos e abrangem lucro, custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens e todos os insumos que os compõem, tai s como despesas com impostos, taxas, fre tes, 
seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA 
3.1 O Gerenciamento desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal vinculada. 
3.2 Fica estabelecido como Gestor desta Ata de Registro de Preços o (a) Sr. (") Prefeito Municipal. 
3.3 Fica estabelecido como Fiscal de Contrato o (a) Sr. (ª) Servidor nomeado por portaria. 
3.6 Caberá à secretari a responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços providenciar a publicação 
trimestral dos preços registrados, para orientação da Administração, além de encaminhar cópia da publicação 
ao Departamento de Gestão de Compras e Administração para que seja anexada ao respectivo processo. 

CLAUSULA QUARTA - DA REVISAO E CANCELAMENTO DA ATA 
4.1 A Administração rea li zará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cenlo 
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
4.2 Os preços registrados poderão ser revistos cm decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 

junto ao fornecedor. 
4.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 
4.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.5 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão administrador poderá: 
4.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confinnada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
4.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
4.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.7 O registro do fornecedor será cancelado nos seguintes casos: 
4.7.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
4.7.2 Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceitável; 
4.7 .3 Sofrersançãoadministrativa cujo efeitotorne-oproibido de celebrarcontrato administrativo; 
4.7 .4 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
4.7.5 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
4.7 .6 Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
dev idamente comprovados e justificados; 
4.7.7 Por razão de interesse público; ou 
4.7.8 A pedido do fornecedor. 
4.8 Nas hipóteses previstas no subi tem 4. 7 a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada 
no Diário Oficial do Município.j untando-se o comprovante ao processo que deu origem ao registro. 
4.9.1 Caso não se verifique fundamentação em sua solicitação a detentora sujeitar-se-á às sanções 
administrati vas previstas nas Leis n.0 8.666/1993 e 10.520/2002, conforme o caso, bem como aq uelas dispostas 
no respectivo instrumento convocatório. 
4.10 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente 
subsequente, se registrado mais de um preço, para efetuar o fo rnecimento, nos termos de sua proposta. 
4.11 Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será comunicada por 
correspondência com aviso de recebimento. 
4.12 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será fei ta através 
do Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES 
5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 
Termo de Referência e no Edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
7.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.0 

8.666/1993, na Lei n.0 10.520/2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei n.0 8.078/1 990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 
9.1 É eleito o Foro da Comarca de QUEIMADA NOVA-PI para dirimir os litígios que decorrerem da presente 
ata, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se tome. 
Para finneza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em duas (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achado em ordem, vai assinada pelas partes e por duas testemunhas. 

Queimada Nova - PI, 20 de abril de 2022. 

RAIMUNDO JÚLIO COELHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 

GERENCIADOR DO SRP 

MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA (ALENCAR SUPERMERCADO) 
CNPJ N' l3.960.025/0001-89 

ID: F2D9E83F2AF44 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA 
GABINETE DO PREFEITO 

EXTRATO DO CONTRATO CT N' 181/2022 
CONTRATANTE; PREFEITU RA MUNICI PAL DE QUEIMADA NOVA 
CONTRATADO: FRANCISCO DJALTON TEIXEIRA MENDES 
CPF; 864.688.983-15 
OBJETO; PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIÇOS GERAIS 
(SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO). 
VALOR: R$1.212,00 (Um mil e duzentos e doze reais). 
VIGÊNCIA: 01/08/2022 A 31/12/2022 
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2022 
DATA DE ENVIO AO DOP: 04/08/2022, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA· PI 
Rua Feli>e Rodr~ues Coelho rr' 495-Cenlru · CEP: 64758-000 -Quemada Nova - PI 
CNPJ: 41.522.202/0001·80 


