
PREFEITURA MUNICIP
ESTADO DO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -
CNPJ: 06.125.389/0001-88
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sao BERNARDO/MA

ATA DE REGTSTRO Df, PREÇOS N". 02212019.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2OI9I IOOI

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a pârtir dâ datâ de süâ publicação no Diário Oficial do
Município ou do Estado do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administraúv4 na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bemardo coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bemardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n". 06. 125.3 89/0001 -88, representado neste ato representado pelo
Secretário de Administração: MÀNOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG:2330237- SSP/PA CPF:
426.251.492-72 residente e domiciliada na cidade de São Bemardo/]vÍA, RESOLVE, registrar os preços
da empresa: MERCANTIL PASSINHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n". I 1.143.7661000141, sediada na
Est MA 203 - 03 - Alto da Base - Rapou.MA" neste ato repÍesentada pelo Senhor: Adelman Gonçalves
Passinho portador do RG166837720016 GETSPC MA, CPF: 968.051.373-49, residente e domiciliado na
cidade de São LuiVMA, nas quantidades estimadas na secção quatro destâ Ata de RegistÍo de Preços, de
acordo com a classiÍicação por elas alcançada por item, atendendo as condiçôes prcvistas no insÍumento
convocatório e as constantes desta Atâ de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes
da Lei n". 8.666/93, Lei n'. 10.52012002, Lei Complementar rf. 12312006 e suas alterações, e em
conformidade com as disposições a seguir.

I. DO OBJETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Regisúo de Preços para futura e eventual fornecimento de
fardamento, para atender as SecÍetarias da Prefeihrra do Municipio de São Bemardo - MA, conforme
condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

Ll.1 Este instrumento não obriga aos ÓnCÃOS,tNf tpeDES a firmarem contatações nas quantidades
esúmadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a prefer&tcia de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPÁNTES

2.1 - A, Atz de Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não teúa pâíicipado do ceÍtame licitatório mediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejaÍem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestaÍ seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este

indique os possiveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obederida a ordem de

classifi cação

2.3 Caberá ao lomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optaÍ pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos
regisÍados em At4 desde que o fornecimento não prejudique as obrigasões anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contÍatações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por €ntidade, a 509/0

(cinquenta por cento) dos quantitâtivos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigênci4 e
ainda o quantitativo deconente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada itern registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de orgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÉNCU DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.2 - A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial
do EstadoÂ44.

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES panicipantes desta Ata de RegistÍo de preços sâo:
Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento; Secretaria de Assi stência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

1. DO CONTRÁTO

4.1 - O preço a quanúdade e a especificação dos serviçoVprodutos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

ITE
M

DESCRIÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE

MARCA UND QTD
UNIT. TOTAL

I Camisa de malha PV branca çom pintura em
sublimação a4 frentc e vcno.

FOR CÀMISETAS und 2.500
19.00

47.500.00
2 Camisa de gola polo dc malha PV colorida

com pintura em s€rigmfia ACS.
FOR CAMISETAS und L000

35.90
35 900.00

3 Camisa de malha PV colorida com pintuÍa
em serigralia a4 frentr e crxita.

FOR CAMISETAS und 2 500
22.00

55.000.rx)
.l Lrnçol de percal colorido com pinhra em

serigafia.
FOR CAMISETAS und It00

78,00
62 ,100 00

l Camisola de tricoline com pintuÍa em
serigralia P, M, G e GG.

FOR CAMISETAS und r0
56.10

33.660,00
6 Campo simples em brim com pinhfa em

serigrafia.
FOR CAMISETÀS und (í)0

58,00
34.lt00.00

7 Campo fenestrado em brim com pútura em
seriprúa.

FOR CAMISETAS und 300
79.00

23.700.00
It Conjunúo de pijama de tricoline (sbort e

blusa) com pintuÍa em serigrúa TAM: P,
M. G, GG.

FOR CAMISETAS krt 300
66.00

19.800.00

FOR CAMISETAS und 200 46.80 9.360.00() Calçade microhbra verde (centÍo ciruÍgicp)
l(l FOR CÀMISETAS und 200

46.80
9.360.00

Camisa de microfibra vcrde com pinu.ra em
serigrúa (centro cirurgico).

FOR CAMISETAS und ,100 122,00 48 800.00lt Capotc ciiurgico
FOR CAMISETAS und 200

47.20
9.440,00

l2 Jaqueta de brim com scrigrafia, vigilante
salri!ário.

FOR CAMISETAS und 200
13.00

2.600,00
l3 Bones de brim com serigrafia do projeto

vigilantc sanitários.

25.700.00
FOR C,{MÍSETAS und 200

t28.5014 Bolsa de brim com serigrafia do projeto
vigilante sanitários.

und 300
23.90

7.170.00
l5 Chapeus de brim com aba com serigrafia

Dara agentes comunitários dc saúde.

FOR CAMISETAS

129.00
38.700.t)0

FOR CAMISETAS und 300l6 Bolsa de brim com serigÍaÍia para os agsntes
comunitrário de saude.

FOR CAMISETAS und .100
42.00

16.800,0t)
t7 Colete Oxford com fita refleti va e pintura em

serigrúa para o segurança.
und 210 I t8,00 24.780,tN)l8 Capas de chuvas tccido nylon FOR CAMISETAS

FOR CAMISETAS und 400 13.00 5 200.00l9 Bonés de brim com pintura em serigrafia.
und 200 84.10 16.820.00)0 Camisa em tecido com bordado no peito FOR CAMISETAS

527.490.00
UND QTD v. UNIT.

TOTAL
ITE
M

DESCRJÇÃO _
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO
FOR CAMISETAS und 3.600

18.80
67.680,fi)

2l Camisa de malha PV brança com pintura
em sublimaçâo a4 frenie e verso

tD§

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.
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22 Camisa de malha PV coloÍida com pintura
çm serigrafta a4 frente e verso

FOR CAMISETAS und
20.19

72.684.00
23 Camisa gola pôlo de malha PV colorida

com pinbra em serigúa
FOR CAMISETAS und 1.0«)

34.50
34.500,00

24 Camisa em tecido com bordado no peito FOR CAMISETAS und 300 81.10 25.230,00
25 Bonés de brim com pinnrâ em seigraÍia FOR CAMISETAS und 500 29 7t) l4 850 00

Coletc de Osford com flta rc{letiva e
pintura em serigrafia para o seguÍiuça

FOR CAMISETAS und 200
47.00

9.,100.00

Conjunto calça de brim de elástico com
blusas manga compÍida com pinhua em
serigralia.

FOR CAMISETAS kit (í)
I 12.10

6.726.00
28 Conjunto de calça e blusa de bÍim com

faixa rcfletiva com pintura em serigrafia
asente de limD€,a.

FOR CAMISETAS kir 250
I I t,50

27.875,00
29 Conjunto, calça de brim com cois e camisa

manga curta com DintuÍa em serigrafia.
FOR CAMISETAS kit l50

I I t.00
16.650.00

kir 40

4 460.00

30 Conjunto dc calça e blusa dc brim com
faira refletiva com pintura em s€rigÍaíia
iluminação pública.

FOR CAMISETAS
I I1.50

280.055.00
und QTD v. tiN IT.

TOTAL
ITE
M

DESCRIÇÀO
FARDAMEMO DA GUARDA

MUNICIPAL

2.856,00

FOR CAMISETAS und 120
2J.80

3l Camisa de malha pv, com bordado da
logomarca do municipio, cargo, nome e
tipage m süguine a do funcioniirio.

20 856,00

und 60

317.60

FOR CAMISETAS32 GANDOLA em t€cido fup Stop, com
composição 67% poliéster e 33% algodão,
sa{a 2/1, garnatura médiadrc 238% glmt (+
- 5%), IaÍgua 1,60 m, cor aanl marinho, em
liúa poliéster/algodão n' 80 ç 120.

açabameÍrto anti-microbial, gola esporte
entretelada com pesponto duplo. fechado
p€lo prolongamento do pc da gola em forma
de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm
na base, na largura e 6 cm de comprimsnto.
fechado por mcio de botâo de l8 mm de

diámero, de massa m cor az-ul mariúo, com
4 furos; platina entrotelada com pesponúo

duplo. medindo 5-5 cm de largura na base e
5,5 cm nas extremidades,

300,00
t8.000,00

par 60FOR CAMISETÀS33 Cotumo de couro com cadarço e solado

antidenapanta.

6.810,00

und

I i3,50

FOR CAMISETAS3.1 TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado,
fabricado em polimero de alta re§stência-
possú haste de 58 a 60 cm, diâmetlo
apro imadamente de 3 cm, peso sntre 500 a

600 gramas, cabo da haste em formato
anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com
raúuras transveÍsais propondo coniorto e

melhor hrmeza na empuúadura.
120 l17,00 14.040.00FOR CAMISETAS und35 CaDas de chulas tecido navlon
60 145.50 8.730.00FOR CAMISETAS undlír Boina francesa pralana.

11.292,m

QTI) V. TJNIT.
TOTAL

undITE
M

DESCRIÇÁO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

22.800,00
und 1.200

19.003'7 Camisa de malha PV branca com pintura em
sublimação a4 frente e costa.

und 1.300
27.300,00

FOR CAMISETASIt Camisa de malha PV colorida com pintura
em serigraEa a4 frentg e costa.

uld 350
34.80

12.180,00
FOR CAMISETASCamisa de gola pólo dc malha PV colorida

com pinurra em serigrafia.

26

3.600

27

I

-l

I zr.m

I

FOR CAMÍSETAS

3eI
I
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.10 Conjunto dc equipagem composto por 15

sho(s c l5 blusas com pintura e numeraçào
FOR CAMISETAS kit 25

579.00
14.475,m

.ll Bonós dc brim com pintura em scrigrafia FOR CAMISETAS und 310 12.50 3.875.00
Camisa cm tecido com bordado no peil,o FOR CAMISETAS und 310 85.50 26.505,00

| 07.115,00
ITE
M

DESCRIÇÂO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

tund QTD V. UNIT, v.
TOTAL

43 Camisa dc malha PV branca com pin[ra em
sublimação a4 fienúe e verso.

3.600
19.00

68.400.0(]
4,1 Camisa dc malha PV colorida com pintura

cm scrigrafia a4 fienle e verco.
FOR CAMISETAS und

20.85
83.400,00

.15 Conjunto de calça de elanca e blusade malha
PV e mangas compridas com pintra ern
s€rigrúa frente e veno.

FOR CAMISETAS kir
77.00

38.500.00
46 Colees de elarquinha coloÍida com pintuÍa

em serigrafia.
FOR CAMISETAS und 2.500

17.50
43.750,00

17 Blusa gola pólo de malha PV colorida com
pintura em seígrafra fiente e veÍso.

FOR CAMISETÀS und 800
35.80

28.640.00
4ti Avcntal de napa FOR CAMISETAS und 300 25,0() 7.500,00
49 Conjunto de brim branco calça e blusa

manga comprida com pintura ern seriprafia.
FOR CAMISETAS kir r00

r 1820
11.820,00

50 Conjunto dc brim branco calça e blusa
manga Çurta com Dinhla em sçriprafia.

FOR CAMISETAS kir 200
I13,70

22.740.00
50

617.00
30.850.00

5t Conjunto dc equipagem composto por 15

calçào c l5 blusas com pmtum ç oumeraçâo.
ADULTO

FOR CAMISETAS conJ

und 300
17,00 5 100,00

52 Touca de brim brcrça com pintrra em
seriqrafia.

FOR CAMISETAS

27.750.00

FOR CAMISETAS kit 50
555.00

53 Conjunto de equipagem composto por 15

calçâo e l5 blusas com pintura e numeraçâo.
INFANTIL

,14 400.00FOR CAMISETAS und 8(X) 55.505.1 Bonés de Brim com pintura em serigrafia
und 600 85.00 51.000,00tl Camisa em tc{ido com bordado no peito FOR CAMISETAS

i163.8í).00

und QTD V. UNIT.
TOTAL

ITE
M

DESCRTÇÁO
- Íardamento escolar

15.00
135.000.00

FOR CAMISETAS und56 camiseta de malha pv colorida com pirtua
em serigrafia. Fardamento escolaÍ (creçhe ç

educaçâo infantil).

t23.750.00

und 9.000
13.75

FOR CAMISETAS57 Short de elanca colorido com phtura em
sorigaÍia. FaÍdamento escolú (cre{he e

cducação infantil).
10.000

18.00
I80.000.00

FOR CAMISETAS und5lt Camisa de malha PV colorida com pintura
em serigraÍia a4 frente ç veÍso. Fardamenio
escolar ( l" ao 5' ano).

und
17.50

175 000_00

F'OR CAMISETAS59 Calça dc helanca colorida com pinhra em

serigrafia. Fardamento cscolar (l'ao 5'
ano).

1lt7.000.00

r0.000FOR CAMISETAS und6l) Camisa dç malha PV colorida com pintura
em serigrafia a4 ftsnte e !eÍso. Fardamsnto
escolar (6' ao f ano).

24.00
240 000.00

FOR CAMISETAS und I0.000Calça dc helanca colorida com piúurd em
serigrafia. Füdamento escolar EJA.

6l

20.00
FOR CAMISETAS und62 Camisa de malha pv colorida com pintuea

em serigrafia, para fardamento escolar ôs
alunos do EJA.

6.000
25.00

150.000.00
Calça de hclanca colorida com pintura em
serigraÍia. Fardamento escolar EJÂ.

a)3

20.50 .l1.000110
FOR CAMISETAS und 2.00064 Camisa de malha PV colorida com pintura

em serigrafia a4 frent€ e veÍso.

4 000

500

BEN DO

42

I

ron cevtseres I und 
I

I

I

,o* 
I

1R.70

i0.000

6.000

I I I I l2o.ooo,oo I

ton ceMlsEr,ls I una 
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65 Blusa gola pólo dc malha PV colorida com
pintura cm serigrafia Êente e YeÍso.

FOR CAMISETAS und 2.000 1§ OO
70.000.00

66 Camisa cm tccido com bordado no peiúo FOR CAMISETAS und 400 85.00 34.000.00
t.455.7$.00

5. DÁ ENTREGA

5.1 Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setoÍ competente.

5.2 - O prazo márimo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeinra Municipal de São Bemardo - MA.

6. DAS OBRIGÁÇÕES DA CONTRATADA

6.I - Executar o lomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecida^s

6.2 - PÍestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamenle e por escrito, de qualquer
anormalidade que veriÍicar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não podeÍá seÍ

alegada como motivo de força maior paÍa o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste

edital e não a eximirá das panalidades a que estâ sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais

condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, contâ

bancária e outras julgadas necessárias pa(a o recebimento de conespondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e AdministraÉo no Eabalho, previstas nas normas

regul am entadoras pertinentes;

ó.7 l'iscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integÍalmente, os

ônus decorÍentes. Tal hscalização dar-se-á independentemente da que será exeÍcida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua

parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolq devendo a contratada adotar todâs as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridâdes competentes e às disposições

legais vigentes;

6.9 - A contratâda ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi@es deste edital, os acrescimos ou supressões

que se fizerem necessárias, até o timite de 25% (vinte e cinco por cemo) do valor inicial atualizado do

objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo enÍe as partes;

ó.10 Fomecer os produtos, conforme estiPulado neste editâl e de acordo com a proposta apresentada;

ó.1I - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da pÍesente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÕF^T DA CONTRATÁNTE

7. t - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens registrados,

I
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7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.4 - Notificar por escritq à empresa contratada, toda e qualqueÍ irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento s€rá efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liqúdação
e qualquer obrigação. Esse fato não será geradoÍ de direito a reajustamento de pÍeços ou a atuâlização
monetária,

7.6 - Não haverá, sob hipótese algum4 pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obdgaçôes assumidas pelo contratado

E. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será et'etuado ate 30 dias após a emissão da nota liscal devidamente atestada pela
Secretaria responúvel ;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatuÍq descrição do item fomecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua pÍoposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessá,rias corÍeções, com as informações que motivaÍam sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresentaçâo das notas fiscaiJfanrras.

8 4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOPJCONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definiüva do fomecimento.

8.5 O Contratante não efetuaÍá pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem

como, os que foÍem negociados com terceiros por intermédio da operação de "faaoring";

8.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do ContÍatado.

9. I)0 REAJA!;TÁMENTO DE PREÇOS

9. t Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vig&rcia da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a paÍir de

determinação municipal, cúendo.lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços regisfados que sofÍerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendo-se a diferença percentual apurada eotr6 o valor originalmente constante da proposta e aquele

vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registÍado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

fornecedor, mediante correspondência" redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,

nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeir4 as demais empresas com preços registrados,

cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à media daqueles apurados pela PrefeituÍa.

*

PRoCESSoâQ_LQrrcol

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

I
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IO, DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

t0.l A presente Ata de RegistÍo de PÍeços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administÍativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVlll do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorÍente deste
registro,

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praúcados no mercado;

e) por razões de inteÍesss público devidamente deÍnonstradas ejustificadas;

l) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou útima.

10.2 - Oconendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondênci4 a
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedoq a comunicação será feita
por publicação no Jornal Oficial do EstadoÀ4A, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

10.4 A solicitâção do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitur4 facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornec€dor, relativas
ao forneci mento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogaúva de cancelaÍ esta Atâ, a seu exclusivo criterio, poderá

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fomeccdor cumpÍa integralmente
a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Prelos será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade;

I L I - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos

diretos e indiretos, tibutos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguÍos, fretes, lucro e ouüos necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.

12. DAS PENAI,IDADES

l2.l - O descumprimento injustificado das obriga@es assumidas nos termos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a paÍtir do 6" (sexto) até o limite do lop (décimo) dia, multa de 04olo (quatro poÍ cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do I l" (décimo primeiro) dia de atraso.
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12.2 Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, L Ill e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de São BemaÍdo, alravés da SecÍetaÍia Municipal de
Administração poderá, garanüda a previa e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de ate l07o (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusâr-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se nào apresentar
situação regular no ato da feinrra da mesma, garantida prévia e ampla defesa. úeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de panicipar de licitações e impedimento de contratar com o Município de
São Bemardo, por pÍazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministÍação Pública Municipal

12.4 - A licitante, adjudicat íLria ou contratada que deixar de entregar ou apresentaÍ documentaçào falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objetq não mantiveÍ â proposta, falhar
ou fraudar na execução do contsato, comportaÍ se de modo inidôneo ou cometeÍ fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio pelo pÍazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Municipio de São Bernardo solicitãá o seu descredenciamento do Cadastro de

Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuizo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à c.ontÍatada seÍá automaticamente descontada da fatura a que hzer
jus, acrescida dejuros moratóriG de loá (um por c€nto) ao mês. Caso a contralâda não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, seÍlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua intimação, para efetuaÍ o pagamento da multá" Após esse prazo, não s€ndo

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que sej a inscrita na divida
ativa do Municipio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas

ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Municipio de São Bernardo.

12.7 Se a Contratada nâo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados

da intimação por pane da SecretaÍia Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será

descontado dos créditos que estâ possuir com a Seffetâria Municipal de Administração, e, se estes não

forem sulicientes. o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela

Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recrrrso, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente

informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13, DOS ILICIToS PENÁIS

l3.l - As infrações penais tipificadas naLei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
previst4 sem prejuizo das demais cominações apliúveis.

14. DOS RECU&!;OS ORÇAMENTÁRIqS

14.1 - As despesas derorrentes das contÍataçôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, conerão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente At4 ás

quais serâo elencadas em momento oportuno:

15, DAS DISPOSIÇõES FINÁIS

l5.l As partes ilcam, ainda, adstÍitas às seguintes disposiçÓes

I
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de lavratura de iermo
aditivo a presente Atâ de Registro de PÍeços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise tecnica, juridica e decisão superior o Edital de Pregão n'
_/2019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

llf E vedado caucionar ou utilizar o contrato deconente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. D0 F0R0

16.l - As paÍtes confatantes elegem o Foro da Comarca de Sâo Bemardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente conúato, inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela via administrativ4 renunciando a qualquer oulÍo, por mais privilegiado
que seja.

16.2 - e poÍ estarem de acoÍdo, as p&rtes firmam a pÍesente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para

um só efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8 ó66i93.

.1ç.. São Bemardo-MÀ 16 de dezembro de 2019

MANO DE S SILVA DE SOUSA
RG: 2330237 /PA
cPF . 126.251.492-72
Secretári o de Admini stração

Em preços Íegl

PASSINHO LTDA _ ME
CNPJ n'. I 1.143.7661000141
Adelman Gonçalves Passinho
RG: 166837720016 GEruSPC MA
CPF: 968.051.373-49

TESTEMLIN}IAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF


