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ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" 003/2020-MAp.4.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 136807 I2O2O

PREGÄO PRESENCIAL N" A4I2T2O- MAPA

Pelo presente instrumento, a VIARANILÄO PARCERIAS - MAPA.", inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o no 06.28i .7940001- 95, com sede à Rua da Estrela, 473

- Centro (Praia Grande). CEP: 6501û-200 -- São LuísAvIA, nesto ato representada pelo seu Diretor-
Presidente o Sr. ANTONIO DE JESUS LEITÄO NLTNES, doravante denominada ORGÄû
GERENCIADOR, para atender as demandas da MAPA, consiclerando o PREGAO N' 04/2020 -
MAPA, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública
realizada em 27/IA/2020 indica como vencedor a empresa: CONVÊNIOS CARD
ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP, CNPJ: 08.656.963/0001-50, conforme

homologação publicada no DOE do dia rc/11/2020.

RESOLVE:

Registrar os preços dos SER\IÇOS propostos pela empresa CONVÊNfOS CARD
ADMINISTRADORA E EÐITORA LT,DA-EP' inscrita no CNPJ: û8.656.963/0001-50,

localizada na Rua General Osório, 569, Centro, Pirassununga - SP, CEP 13.630-020, representada

pelo Sr. MARCOSANTONIOENGLER, portador do RG: i8563058-3 e o CPF057.310.558-
82'., nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por eia alcançada; atendendo as

condições previstas no instrumento convocatório e as'constantes desta Ata de Regisfto de Preços,

sujeiøndo-se as partes às normas estabelecidas na Lei n' 13.30312016, no Regulamento de

Licitações e Contratos da MAPA, na Lei Complementar 123D0A6, na l,ei no 10.520, de 17 de Julho

de2AA2, Lei Estaclual 10.403 e no Decreto Estadual n'31.553, de 16 de Março de2016.

CLÁUSULA PRIMETRA _ DO OB.YETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços paÍa a Contratação de contratação de empresa

especializada na prestação de sewiços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e

fornecimento de cartões de vale alimentaçãoheferção por meio eletrônico, magnético ou de similar

tecnologiao em PVC, equipados com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com

senha pessoal, com recargalcréditos mensais, relativos à concessão dos auxílios para aquisição de

refeições ou gêneros alimenticios pelos servidores da EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS -
MAPA, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO N" 04/2020 - MAPA, que passa a fazer

parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentaclas pelas licitantes

vencedoras, conforme ccnsta nos autos do Processo n' 136807 /2020/1\4APA.

Parágrafo PrÍmeiro - Este insfiumento não obriga a coqtratação, nem mosmo nas quantidades

indicadas no ÄNEXO Ú¡qfCO deste dooumento, poden¿o o ÓRGÄO PARTICIPANTE promover

as aquisições de acordo com suas necessidades.
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CLÁUSULA SEGUNDA _ DA vIGÊNCIA DA ATA DE REGIsTRo DE PREços
A presente Ataterâ validade de 72 (doze) meses, contados a partir da sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DA GERÊ,NCIÀ DA ATA DE REGISTRo DEPREÇoS
O gerenciamento deste instrumento caberá à MARANUÂ.O penCERIAS - MAPA através da
Diretoria cle Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos operacionais.

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pare aquisições
clo respectivo objeto por ômpresas públicas e sociedades de economia mista.

CLAUSULA QUARTA _ DOS PREçÛS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, empresas benefioiárias e
representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚWICO da Ata de

Registro de Preços

cLÁusuLA QUTNTA - DO(S) LOCAL(rS) E PRAZO(S) DE ENTR.EGA
Parágrafo Primeiro - A Contratada ftca obrigada a fornecer os serviços nos endereços contidos
na Ordem de Serviço emiticla pelo Órgão Contratante
Parágrafo Segundo - O prazo para o início de fornecimento dos serviços será de acordo com a
necessidade do Órgäo participante, contados apartir do recebimento da "Ordem de Fornecimento"
ou documento equivalente, de acordo corn o Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇOES DE ENTREGA
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a

firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital
e legislação pertinente.

cLÁusuLA sÉTrMa - DA REvrsrio DE pREÇos
Os preços registrados rnanter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-f,rnanceira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registraclos que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à rnédia dos preços de mercado, o
ÓnCÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mecliante corïespondência, redução do

preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA oITAvA _ DA ADESÄO:A A:TA DE,R.EGISTRO DE PREçOS
Desde que dqvidarnente justificadaavar,tageln, a ata <1e registro de preços, durante sua vigência,

po,Jeú ser utilizada por ernpresas públicas ou sociedades de economia mista não tenham participado

do cefiame lioitatório, mediante anuência clo órgão gerenciador

Parâgrafo Prirneiro - As empresas pirblicas ou sociedades cle economia mista que não

participaram do registro de preços, cluando desej¿rem fazer uso da ata de registro de preços, deverã.o

consultar o órgão gerenciador da afapara manifèstação sobre a possibilidade de adesão.

Farágrafo Segundo - Calrerá ac¡ fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, obseruadas

as condições nela estabelecidas, optar pela acei*"ação ou näo do forrrecimento decolrente de a<Jesão,

Rua da Eslrela, 4'73 . Cgntro (Pmia.Grande) ¡ CEP: 65019-200 ' São Luis-MA.
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desde que não prejudique aq obrigações presentes e futuras decolrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por entidade, a cem por cdnto tlos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata cle registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item
registraclo naata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de entidades que aderirem.

CLÁUSULA NONÄ _ DO CANCELAMEIì{TO DA ATA DE REGISTRo DE PREÇos
Parígrtlo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser canceiada <le pleno direito,
pelo ÓnGÄo GERENCÍADOR, quando:

a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes do Edital do Pregão Presencial n." 0412020-

MAPA, e desta Ata de Registro de Preços;

b) Näo retirar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercado.

d) Sofier sanção prevista no no art. 7o daLein" 10.52012002.

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s¡ ÓnCeOlS¡
PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓnCÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrenre de

caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento daata.
fl Parâgrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão)

comunicado(s) formaLmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da

presente Ata, após sua ciência.

Parígrnlo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação

será feita através de publicação no Diario Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se

cancelado o preço registrado apartfu dela.

Parágrafb Quarto - A solicitação do Fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá

não ser aceita peto ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das

penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇ,Ã.o
O ÓnA.ÄO GERENCIADOR fará publicar a Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura,

nos termos da Legislação vigente.

cLÁusuLA DÉcIMA rRTMETRA - DAS DrsposrÇons n'nqrus
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de

Termo Aditivo ou Apostilamentoo a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃ.O PRESENCIAL N' 041202t - MAPA
e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Segundo - Poderá haver modif,rcações nos locais da prestação de serviços caso em que

a CONTRATANTE notificará a CûNTRATADA.
Parágrafo Terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n" 13.303/2016, Lei
lf I0.520120A2, a Lei Complementar n' 12312006 e o Decreto Estaclual n" 31.55312016.

Rua da Estrelâ,4?3 . Centro (Praia Grande) . CEP: 65010-200 . São Luís-MA
CNPJ: 06.281.7941000t-9.5 . fone: (98) 3214 l00i r
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CLÁUSULA DÉCIMA SEcUNDA. Do FoRo
Fica eleito o foro da çomarca desta cidacle de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com
renúncia expressa de qualquer ouho, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dilvidas
oriundas do presente instrumentc¡.

E por estarem, assim, justas e contratadâs, as pades assinam o presente, na presença de duas
testemunhas.

São Luís- MA, 10 de novembro de 2020

.k4 9"
ANTONIO DE JESUS LEITÃO NT.INES

DIRETOR-P.RE SIDENTE DA MAPA

8tntq1'\ c '€ I ' óe ês'r''.. ¿-rr¡ {-¿
MARCOS ANTONIO ENGLER

CONVÊNTOS CARD ADMTNISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP

Ruâ da Estrela,473 . Centro (Praia Grande) . CEP: 650i0-200 . Sõo Luís-l¡LA.
CNPJ: 06.281.79410001-95 . Fone: (98) 3214 1001
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ANEXO ÚNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" 003/2020
PREGÃO PRESENCIAL N." O4I2O2O. MAPA.
PROCESSO N." 136807t2020 - MAPA
VIGENCIA: 12 MESES

Este documento integra aAta de Registro de Preços n'0A3D020 celebradaperante a MARANHÂO
PARCERIAS - MAPA, em face ùrealizaçäo do Pregão Presencial n'04/20201MAPA.

OBJETO: Registro de preços para a Contratação de empresa especializada na de serviços de
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale
alimentação/refeiçáo por meio eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipados
com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com senha pessoal, com recarga/créditos
mensais, relativos à concessão dos auxílios para aquisição de refeições ou gêneros alimenticios
pelos servidores da MARANHaO pARCBRIAS - MAPA.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEFTCTÁRIA.

QUADRO 2 - SERVrÇO R-EGTSTRADO

São Luiso 10 de novembro de 2020.

6tu<-.'., c€ f. C4e\ne-r.rq¿-<-
ANTONIO DE JESUS LEIT"ÃO NUNES

DIRETOR-PRESIDENTE DA MAPA
MARCOS ANTONIOENGLEI{

coNvÊ¡¡ros cARD ADMINISTRADoRA E
EDITORA LTDA-EPP

EMPRESA: CONVÊNTOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP
CNPJ: 08.656.96310001 -50 Telefone/Fax: (19) 3565 8200
Endereço: Rua General Osório, 569

Pirassununga - SP CEP 13.630-020

Centro, E-rnail:

licitacao02 com.br

1 650 R$ 880,00 - 18,10 P(8720,72 R$ 468.468,00 R$5.621,616,00

Rua da Esirela,473 " Centro (Praia Gr¿nde) . C.EP: (i5010-200 . São !..uís-MA
CNPJ: 06.281.79410001-95 , ¡one: (98) 3214 1001
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QUINTA - FEIRA, 19 - NOVEIVTBRO - 2020 D.(). PUBLTCaç0ES Or

legistraclo na Ata cla Sessão Pública
cando cotno venceclora a emplesa

Ç0S pro¡rost<ls ¡rela ernpresa
TR.ADORA E EDITORA

CART, AT'MINTS-
inscrita no CNPJ

MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

ATÀ DE RË,GISTRO D.E PRË,ÇOS. A'IÁ. DE REGISTRO DE
PREÇOS N" 03/2020-MAPA. PROCESSO N' 136807/2020 - MAPA.
PREGÃO PR[,SE],NCIAI, ir-" 0412(120 - M^PA. Pekr prosenrc insrm-
Í¡rÈn10, a I\{ARANHÃO PARCERIAS - llfÂPA, inscr.ir.a nt¡ Cadastr.Ò

Nacional rle Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n" 06.281 .194i0001- 95, com
srldll à Rua da llsn ela, 473 - Centlo (Praia Grande). Cll-P: 650 1 0-200

- São LuistN'f,,\, neste ato representada seu Diretor-PresidentÊ o

ST. ANTONÍO DE,I.bSI'JS LEÍTÀO CPþ': 409.486.253-l¡8,
rk¡'avantc denominada ORG ÃO cr¡nsider¿rndo o

PR.EGÃ,O PRESNNCIAI., N" Û412020 - PA, cujo resultaclo 1'oi

ent 2'1 / l0 l2Ct20, intlí-
CARD ADNII.

NISTRÂDOru\ E EDITORA
ù8.656.963/0001-50. RESOLVE

inscrita no CNPJ
os preços dos SERVI-

elnpresa detentora/consigrlatária desta Ata de l{egistro cte Preços será
convocada a firrnar contrâtações clc prestação cle serviços, otrsen'adas

as condições flxadas neste instrunrsnto, ¡ro cdital e Iegislação perti-
nente. cLÁusLILA sÉTIt\,IA - DÁ REVIsÃo D[, pREÇos. os
preços registì-¿rdos nlanter-se-ilo inalter¿rdc¡s pelo período de vigência
da ¡:resente Ata, admiticla a revisào no caso tie tlesequìlíbrio da equa-

çào econômioo-lìnanceira inicial deste ínstrumento. Parágra1b Pri-
meilo - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão
os preços platicados no rncrcado, mantcndo-se a difbrença percentual
apurada entre o valor origìnalnlente constarlte da proposta e aquele
vìgente no mercaclo iì úpoca do registro. Panigrafb SegLrnrlo - Caso o
preço regish:ado seja superior ù méclia dos preços <ie mercirdo, o ÓR.-
GÂ,0 GERENCIIADOR solicitar'å ao Fomecedor, mediarrte corres-
pondência., redução do preço registrado, de fonna a adequá-lo ao mer-
CACIO. CLÁUSULÄ OITAV,{- Ð,{ÂDESÀO ÄATA DE REGISTRO
DE PREÇOS. Desde que devidamente .justificada a vantagem, a ata
tie registro de pleços, tlurante sua vigêncin, poderá ser utilizada por
er1ìpresas públ:ic,as ou sooiedatles de econo:nia rnista que nào tenha¡n
participado dû certanre licitatório, nrerfiante anuência do órgão geren-
ciador, Parrigrafo Primeiro * As ernpresas públicas ou sociedades
de economia mista que nâo participaram do legisho de preços, quan-
do dcsejarem làzer uso cla ata de registro de preços, deverão consnltar
o (rrgão gerenoiaclur da ata para rurnil'ostação sobre a possibilidade de
adesão. Parágral'o Segundo - Caberá ao l'onrerceclor ben¡:fìciário da
ata rle regish'cl <le preçcrs. observadas as con<1ições r.rela est¿rbelecidas,
optar pela aceitaçÌ¿ìo clu não drì l'culecirnento deconente de a(ìesão,
dcsde que nào prcjudique as obrigações preserìtes e fuluras decolren-
¡cs da ata, assrunidas corn o órgão gercnc.iirdol c órgãos palticìpantes.
Parágrafo'l'erceiro - As at¡uisições oü cóntrataçõcs adicionais a c¡ue

sc refbrc estc artigo não potlerão exoeder, por erntidnde, a ccnl por
centô dos quantitativôs dos itens do instrurnento collvocât(')rio e regis-
trados na ata de registro de ¡:reços para o ór'gåo gerenciadclr e órgãos
palticipantes. nào poclendo aiucla, excedel na totalidacle, ao quíntuplo
do quautitativo do itenr registrado na ata de registlo cle preços para o

órgão gerenciador o órgõos participantes, independcntc do nirnrero de

enrirlades que atlcrirem. CL,ÁIJSUL,A NONA - Do CANCjEL,A-
MENTO DA ATA DE, REGISTRO DA PREçOS. Palrigralb Pri-
mciro - A presente Ata de lìegish'o de I'r'eços ¡roderá ser cancelada de
pleno direrto, pelo ÓtrGÄ,O GEI{ËNCIADOR. quando: a) O !'orne-
ccclor não curnprir as obrigaçõcs collstautcs do Edital do Prcgão Pre-
sencial n." 04120?0-MÄPA, e desta Ata de Registro de Preços; b) Não
retir¿¡.r ¿l nota de empenlio ou instrurngnto equivalente no pråzo esta-

belccido peÌa Adrninistrtção. senr justifìcativa ace it¿ìvel; o) Não ac.:ei-

tar reduzil o seu preço registr:rtlo, na hipírtese tleste se tot'nar superior
àqueles praticados no mercado. d) Sofiel sançrio plevist¿r no art. 7n da
Lei 10.52ö/2ltû2. e) Por razões de interesse pírblico devidameute de-
rnonstlaclas e .justificadas peto ÓttCÀO PARI'ICIPAN'I'Ë ou pelo
ÓnCÃO CDRENC'IADOR ou por lato superveniente, cleco¡rente de
caso tbfiuito ou for'ça maior que pre.judique o cumprinteuto da ata.

Parágrafir Segundo * Oconendo cancelalnento do preço regishadc),

o Fonlecedor será comunicado tbtmalntente, através de docunrento
que será.juntado ao processo adrninistrativo da presente Ata, após sna

ciência. Paráglafo Terceiro - No caso cle recusa do Fornecedor em

dar ciê¡cia da decisão, a comunicação serrî feita atravás cle publicação
no Iliário Oficial do Bstado do Maranhão, cousiderando-se cancelado
o prcço registrado â pattir dela. Parágrat'o Quarto - A solicitação do
Foruecedol pala cancelarlento dos preços tegistrados poderá não ser

accirâ pelo ÓnCiÃO GERENCIA,DOR, fàcuttando-se a este, nsste

caso. a aplicaç¿ìo rlas penalidades c¿rbíveis. CI,ÁUSLJI,A DÉCIMA
- DA PtlBLlcÂÇ'ÃO. O ÓncÀo GERENCIADOR farri publìcar a

Ara no f)iário Ofìcíal do Estacio, após sua assinatura.. nos termos cla

I-egìslação vigenre. CLÁUstlLÀ uÉC:Iit{,t PRIMaIIL{ - DÀs
DISPOSIÇÕES IitN.¡LtS.'lbdas as alterações qne se fizerem neces-

sá'ias serão registradas por intemródio de lavrattra tie Tenno Aditìvo
or.r Apostilamento, a presente Àta de Regisho de Preços. oontbrlne o

caso. Prrágraf'o Primciro - Integra esta Ata, o Ëdital do PREGÀO

PRESENCIAL N' 04/2020 - N4,APA e seus trìexos e as propostas clas

empì'esås registrarlas nest¿ì Atâ. Parágralir Segundo - Pr:tlerá haver

08.65é.963/0001-50, localizad* na Iìua
Pirassurrunga - SP, CIEP 13.630-020,

Osório, 569, Cenh'o,
pelo Sr. MÀR-

/-1OS ANI'ONIO ENGLILR, portador tlo RG: 18563058-3 e o

. Pl'057.31û.558-82 nas quantidades esiinradas, de acordo com a

classifìcação por ela alcançtda. atcndendo as r:ondiçt)es previstas no
insûru¡ènto convocat(lrío e as conrÌtantes desta Ata de R.egistro de
Preços, sujeitando-se as partes às nolmas estatrelecidas na Lei Federal
13.303/2016, no ReguÌanìento dc Licitações c (lontr'¡tos da MAPA,
na Lei Cornplernentar 123/2006, na Lei n' 10.520, de l7 cle Julho de

2002, Lei Estadual 10.403 e no Decreto L,stadual n" 31.553, dc l6 de

Mar'ço de 201ó. CLÁusuL^ PRINIEIRÅ - Do oBJETo. A pre-
sente Ata tem por objeto o l{egistlo cle preços para a Contratação de

erìlpresa espccializada na prestação de serviços cle adrninistraçào, ge-

ronoiamento, emiss¿ìo, clistr-ibuiçäo e fern¡e:cìr¡ento de r:artões de vale
alinrentaçãcl/refeição por rneio eletrônicìo, nragnético ou cfe similar
tccnologia, enr PVC, equipados com rnicroplocessador com chip ele-
trôlìico de segurançâ, conr scnha pessoal, com recargir./créditos rnen-

sais, rclativos à concessão dos auxílios para aquisiçào de refeições ou
gônelos alinreutícios pelos servidc¡os da EMPREtiA MAR^,NFlÃO
P¡\RCERI.A.S ' MAI'A, especiûcados ll.o Anexo I do E<lital do flRF.-
GÃO N' 0412020 - MAI,A, que passa a fazer parte clesta Aia, .juuta-
nìerìte coÍrì a documentação e proposta de preços apresetttadas pelas

li.citantes vencedoras, oonfon¡e consta nos autos do P¡o<;esso nu

13680712020/MAPA. I'arágrafo Primch'r¡: - Estc lnstrunrento Íão
obriga a contratação, nem mesmo nas qr¡antidâdes indicadas no
ANnXO (lNfCO deste docume¡rto, podendo r¡ ÓnCeo PARTI-

-\IP,{NTE promover âs aquisições de acoldo com suâs necessida-

-.ûs. CI,ÁTjST][,A SEGI.JNDA - DA VTG.ÊNCIA DA ATA DE III:.
GISTRO l)E I'REÇO. A presente Ata terá valid¡¡cle tie 12 (doze)

rneses. conrados a partir da sua publicaçãci. CLÁUSUL.A TERCtrI-
RA- DA GERÊNCTA DA AT'A DE RAGISTRO DE PREÇOS. O

gerencìarlento deste inslrun'ìento caberá ¿ì hIMPRESA IVIARANHÀO
PARCER.IAS - MAPA atlavés da Diretori¡ de Negócios Mol¡iliários
e L,icitações. nos seus âspectos operacionais. Parágrafo I'rinteiro -
"t prcscntc Åta dc Registro dc Prcços podcrá scr utilizatla para
aquisições do respectivo objeto por ernpresâs públicas e socieda-

des de economiâ mista, CLÁUSULA QUAR'IA - DOS PREÇoS,
FISPECÌFICAÇOnS n QU¿NUTATIVOS. Os ¡rrcçt.rs rr:gislrados.

as especiíìcações tios set'viços. os quilntitativos, enlpresâs beneficiri-

rias e representantes legnis das empresas, éncontra¡n-se elencat{os no

ÂNEXO ÚNICO da Ata de I{egistto cle Preços. CLÂUSUL/-{

QUINTA*Do(S) LOCÄL(IS) E I'RÄZ0(S) DE ENTREGA' Pa'

rágrafo Priureilo - A Contratada fica obrigada a t'ornccet os serviços

nos en,lereços contidôs na Ordern cle Sqn'iço ernitida pelo Órgâtl
(l<¡r¡lratante. Parigrafio Scgundo * O praTo parit o início de lbrneci-

mento dos serr,íços serti de acorclo conr a qecessidatle tlo tilglio parti-

cipante, contados a partir do recebilnento da "Ordem de Serrriço" ou

"Contrato", de acordo co¡rr o 'l"e¡no cle lteferência - Atrexo I do Edi-
tal. cl-Áusut,Á. SEXTA - DA S CON D I ÇOË,S D E EN'I'REGA.,'\
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Proc. no

Rub.

nurclificações nos locais tlit prestação de servíços caso et¡l que a CON-
TRATANTF. notifìcará a CONTRATADA, Parágrafo Tercciro - Os
casos or¡issos serâo resolvidos de acordo conr a Lej n" 13.303/201(r,
Lei n" 10.520,'2002. a Lei Cornplementar n" 123/2006 e o Decreto
F.sratlu¿l n" 31,553/20t6. CLÁUS{JLA DtiCINtÄ SAGIJNITA - DO
I,'ORO Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital
tlo Fìstado r1o Maranhão, oom renúnoia exprossa de qualqucr outlo,

1:or nrais privilegiado que seja ¡rara rlirimii quaisquer iluvirlas oriun-
clas d<l presenle instr-urnento. E por Èslârem, assirn. justas e contliìtadas,
as parles assinarrr o presente, na pre$ença de du¿ìs testenlunh¿x. São [,uís. 1 0

de novcmbÍo dc 2020. A]VTONIO IIA JESUS LEITÃO t,¡tINnS-nIRÞ
TOR-PRISEIDENTE D,,\ IVIÄPÁ. IVLIRC]OS ANTONIO ENGLE&
CPIT: 057.31{I,55fI-82 - CONVÛNIOS C:ARD ADMINI.SÏI.ADORÀ E
EDÏIORA L]'DA-EPP CNPJ: 011.656.963/{l{l{11-50.

,ANEXO I-}NIC:O

REF.: ÂTÂ DE REGISTRO Df PREÇos N" 03/2020. I,REGÃO PIìESBNCIAL N." 04/2020 - M^Iä. pRocEsSO N." 136s07/2020
- l!'IÀPzl' VIGtrNCI¡\: 12 MESES Este documento integra a Ata de Registro de Preços t'0312020 celebrada perânfe a M,,U{ANIIÃO
PARCERIAS - il'IÄPA, em face à realização do Pregão l'resencial 04/2020 - I\.íAPA. OBJETO: Registro de preços para a Contrataçño
tle empresa especializada tra de serviços de adnrinistração, gerenciamento, enissão, distribuição e fbrnecintento de cartões de vale
alirnentaçño/rel'eição por meio elefrônico, rnagnético ou de sÍrnilar tecnologiao en PVC, equipados com microprocessndor com chip ele-
trônlco de sègurâ¡tçfl, com senha pessoal, com recarga/crórlitos nrensais, relativos å concessão dos auxílios para aquisição de refeições
ou gôncros alimenticios pelos servidores da MAR,4NI.IÃO p,fRCgnl¡S - M^PA.

QUADRO 2 * DOS SERVIÇOS REGTS'TRADOS

ITEM Quantldade de
scrvldor.es

û\)

Valor unit¡írio
do beneflcio

tBl

Percentual da Taxa
de Administração

rncnsal;(7o)
(c)

Valor clo be¡refício
aplicada & taxa de

âdin,
(n)

Valor
totâl

¡nensàl
ül):{Ä)x(I})

\lalor
total
¡nual

(Ð=l,Elxl2
I 650 R$ 880,00 -t8,tt) RS 720.72 R$ R$5.ó21.616,00

são Luís, I 0 de novembro de 2020. ÂNToNIo D[, JEsus I'RITÃO NUNES-DIRETOR-PRESEIDENTD D¡\ N{APA. ]\{ARCos ANTONIO
ENGI,E],R, CPF: 057.3I0.558-82 - C:OFñÉNTOS CARD A.D]VÍINISTR.A,DOIì.A E EDITOIIA ITI),T.EPP CNI'J: 08.656.963/00OI-50,

QUADRO r - D.{DOS DÄ,EMpRESA BEl\*Et'tCIÁRIA.

- \'NI,J: 08.656.963/000l--so

t¿

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 274/2020 - SEGEP pRO-
CESSO N" 8OB?O/2020 - SARP PREGAO PRESENCIAL N"
02412020 - SARP/MA Pelo presentc instrumento, a SECRETARIA
DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTû,NCIA
DOS SERVIDORES - SEGEB através da SECRETARIA AD-
JUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARB órgão instituído
pelo Decreto N'34,711, de 25 de março de 2019, que altera o Decre-

- -o n" 33.845, de 28 de tèvereiro de 2018, que dispõe sobre a organiza-

.¡o da Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos

Servidores - SEGEB e dá outras providências, com sede na Av. Jerô-
nimo de Albuquerque, Edificio Clodorrir Milet,4 andar, s/n', Calhau
- São Luís/MA. CEP:65074-220, neste ato representado pelo Secre-

tár'io Adjunto de Registro de Preços, o Sr. DEIMISON NEVES DOS
SANTOS, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, para

atender as derrandas do(a) Agência Estadual de Defesa Agropecu-
ária do Maranhão -AGED; Agência Executiva Metropolitana -
AGEM; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão

Rural do Maranhão - AGERP; Corpo De Bomt¡eiros Militar Do
Maranhão - CBMMA; Escola de Governo do Maranhão - EGMA;
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA; Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Maranhão - IPRBï Instituto de Co-
lonização e Terras do Maranhão - ITERMA; Procuradoria Geral
do Estado - PGE; Polícia Militar do Estado do Maranhão -
PMMA; Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA 31'
BPM GOV; Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA
CFAP SÃO LUÍS; Instituto de Promoção e Del'esa do Cidadão e

Consumidor do Maranhão - PROCON/MA; Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar - SAF; Secretaria de Estado da Comuni-
cação - SECAP; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e

Inovação - SECTI; Secretaria de Bstado do Esporte e Lazer - SE-
DEL; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular - SEDIHPOP; Secretaria de Estado da Educação - SE-
DUC; Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; Secretaria de
Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão - SEINC;
Secretaria de Extraordinária de Programas Estratégicos - SEPE;
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçâmento - SEPLAN;
Secretaria de Estado do Turismo - SETUR; Secretaria de Estado
da Segurança Pública - SSP; Secretaria de Transparência e Con-
trole - STC c Univcrsidadc Estadual da Rcgião Tocantina do Ma-
ranhão - UEMASUL, considerando o PREGAO PRESENCIAL
N' 02412020 - SARP/N{A, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo re-
sultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 1 8 de setem-
bro de 2020 indica como vencedor(es) a(s) ernpresa(s): GOLDEM
COMÉRCIO EIRELI - EPB e a respectiva hornologação do Pro-
cesso no 80870/2020 - SARP. RESOLVE: Registrar os preços dos
produtos propostos pela(s) empresa(s) GOLDEM COMÉRCIO EI-
RELI - EPP, inscrita no CNPJ: N" 21.161.4661000149, localizada
na Rua Mil e Quatrocentos, no 29, Loja 29 A, Parque Aurora, São

Luís/MA, CEP: 65051-842, replesentada pelo(a) Sr(a). Ana Lúcia
Gomes Vieira portador(a) do RG: 00441650953 SSPA4A e CPF:

752.228.683-20 nas quantidades estimadas, de acordo com a classifi-

cação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas
no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registt'o de

Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei n"

8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 12312006, na

Lei n" 10.520, de l7 de Julho de 2002,na Lei Estadual n" 10.403, de

29 de dezembro de 2015, no Decreto Federal n" 10.024 de 20 de se-

tembro de 201 9 e no Decreto Estadual 36. I 84, de 2l de Setembro de

2020 e demais legislações aplicadas à espécie e demais legislações
aplicadas à espécie. CLÁUSULA PRIMEIRÂ - Do oBJETo Pa-
rágralb Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de
Preços para Aquisição de Materiais de Expediente para atender as

SECRETARIA DE ESTADO DA GEST,ÄO, PATRIMÔMO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES


