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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.. 019/2019.
PREGÃO PRESENCIAL . SRP NO. 02512019
PROCESSO ADMIMSTRATIVO NO. 20I91 O()OS

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a partir da data de sua publica@o no Diârio Oficial do Municipio
ou do Estado do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro -
São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo SecretáÍio
de Administração: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237- SSPIPA CPF 426.251.492-
72 residente e domiciliada na cidade de São BemaÍdo/MA, RESOLVE, Íegistrar os preços da empresa: V.
E. ROCHA FERREIRA \'\il COMÉRCIO. inscrita no CNPJ n'. 33.809.045/0001-60. sediada na Rua das
Tulipas - 335 - Sala 0l - Joquei - Teresina/Pl, neste ato representada pelo Senhor: Rafael Ribeiro Coelho
Guimarães Petit, portador da Carteira de Identidade N'2202338 SSPiPI e do CPF n'. 010.996.003-32,
residente e domiciliado na cidade de Teresina./Pl, Íesidente e domiciliado na cidade de Teresina,/Pl,
nas quantidades estimadas na secção quaúo destâ Atâ de Registro de Preços, de acordo com a classihcação
por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instÍumento convocâtório e as constantes
desta Ata de RegistÍo de Preços, sujeitando-se as paíes às normas mnstantes da Lei n'. 8.666/93, Lei no.

10.520,2002, Lei Compiementar n'. l2ll200ó e suas aiteÍações, e em conformidade com as disposiçôes a
seguir:

I. DO OBJETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o RegistÍo de Preços para futura e eventual fomecimento de
Ivlaterial de Linrpeza, pare âtender as Secretarias LÍunicipais da Prefeitura do Municipio de São Bemardo
- MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata- no Edital e seus anexos.

L 1. I - Este instÍumento não obriga aos ORGÂOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades

estimadas, podendo oconer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do Íegistro a prefeÍência de fornecimento, em igualdade de condições.

2, ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ala de Registro de Preços, durante sua vigência, 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 participado do certame licitatório medianle previa
consulta ao órgão gereneiâdo.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejaÍem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao óÍgão gerenciador da At4 para que este

indique os possiveis fomecedoÍes e respectivos preços a seÍem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - Caberá ao fomecedor benehciáLrio da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optaÍ pela aceitação ou nào do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriorm€nle assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não podeÍão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%o

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência" e#
//
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ainda o quantitativo decorrente das adesôes à ata de registÍo de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registÍo de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de orgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantâgem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3, DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

3.2 A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a paÍir de sua publicação no Jomal Oficial
do Municipio - DOM ou do Esta<iolMA DOE.

3.3 - A SECRETAPJA/ÓRGÃOSENTIDADES panicipantes desra Ara de Registro de preços sâo:
Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras lnfraestrutura Uóana e Rural; Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Uóano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administração: Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento, Secretaria de Assist&rcia e Desenvolvirnento Social; Secretaria de Cultur4 Esportes e Lazer,

1. D0 ('ONl',RA't O

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

N' DESCRTÇAO DOS PRODITTO§ MARCA QI IANT trND R.
UNIT

VI,R.
TOTAL

I Acido múático para uso em baúeiros de I
litso caixa com 12 unidades

Staí 1500 und '7,00 10.500,00

2 Àlcool gcl. I I caixa com 12 und Eçonômico 2500 und 6.70 16.750.00
Asua sanitiina de l000ml Eçonômico 2500 | c\ 29.50 73.750.00

4 Azua sa.nitiiria de 2litros caixa com 06 unidades Econômico 2000 c\ 30.00 aú.000.00
: Agua sanitrí{ia de 5litros Econônrico 2000 uud 15.60 3 t.200.00
(, Alcool etilico 46.2% neutro de I liho caixa c/t2

unidades
Econômico und 7,00 17.500.00

7 Amaciantc dc 2 litros caixa com 06 unidadcs Econômico 1500 c\ 46.00 69.000.00
lt Avcntal dc brim com pintura &cntc. tamanho m Flabom 750 und 8.00 6.000.00
9 À,;ental plástico Flabom 17.500,00

l0 Bacia plástica com tampa 6litros Merconplas 2500 und 4.95 12.37 5.00
l1 Bacia plástica média sem tamDa 16litÍos Mcrconplas 2500 und 8.00 20.000.00
t2 Bacia plástica sem tampa 27.5 litros Mcrconplas t500 uud 14,50 21.750,00
I3 Bacia plástica sem tampa canelada grande de 32

litos
Merconplas t5u) und 24,30 36,150,00

l4 Baldc dc pliistico de 1000 ml com tampa Mcrconplas 500 und 44-20 22.100.00
t5 tsaldc de Dliistico de 201 s€m tamDa Mcrconplas 500 und 29.5\) 14.750,00
l6 Baldc de plástico com tampa 601 Merconplas 500 und 35,50 17.750,00
t7 Baldc dc plistico dc l0litros sem tampa Mcrconplas t000 und 10.60 10.600,00
l13 Baldc de plásüco de 8 litros sem tamDa Merconplas 1000 und 9.48 9.480.00
I9 Balde cspremcdor com caprcidade púa 32 litros

- bcv3200
Mcrconplas 25t) und 79.00 19.750,00

20 I Balde plásnco c/alça e tamDa cm. I m/ I 08 liúos Merconolas 250 und 4.1.,10 I L l00.tx)
2t Baldc plásúco de 12 I sem tampa Mcrconplas 1000 und I1,70 I L700.00
22 Caixa paÍa colcta s€lfiiva de papel: papelâo.

scm tampa. devidamente idçnúficado. cor: azrl.
dimorsões aproümadas 40x25ú0crn.

16,20 8.100,00

2
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23 Caixa para colota selotiva de papel: papelâo,

scm tampa, devidamenúe identifiçado. Cor: aarl.
dimensões aproximadas 30x30x50cm.

Naturallimp und I5.30 7.650,00

Caixa para colcta seleúva dc papel: papelâo,
sem tampa. devidamente identificado. Cor; aal.
dimensões aproximadas 50x50x50cm.

Naturailimp 500 und t3.40

25 Caixa para coleta seletiva de pLisúco: papelâo.
sem tampa, devidamentc idenúEcado. Cor:
vermelha- capacidade eroximada 30x30x50 cm
altuÍa.

NatuÍallimp 500 und 15.00 7.500.00

26 Caixa paÍa coleta seletrva d€ plii§lcoi papelâo,
sem tampa, d€vidamente idenúficado Cor:
vermelha, dimensões aproximadas
5Ox5Ox50cm.

NaturaU imp 500 und i8,00 9.000,t 0

27 Caixa para coleta seletiva de pliisúco: papclão,
sem tampa, dsvidamente idcntificado. Cor:
vermelha, dimensões aproximadas
50x5Ox5Ocm.

Naturallimp 500 und I8.00 9.000.00

-i0 und i.490,00 74.500.00

29 Carriúo com rodas (coletor p/ coleta inüema):
cstanque, llutÉrial rígido, lavável, impermeávcl.
cantos ar.edondados, tampa aÍiculada ao corpo
do equipamento; rodas antiderrapanks. Cor:
marrom
(residuos orgânicos). caDacidade para 120 tiuos

NahlÍallimp 30 t.490.00 44.700.00

l0 Carrinho de mâ,0 çom chassi matálico e caçamba
metáliça 60 litros

Tramontina 50 und ljtt.70 6 935,00

3l Cera incolor à basc de camaúba pronio uso
(salão com 20 litros)

Bravo 200 und t44,00 28.800.00

32 Cera incolor auto brilhante (brilho molhado)
com 5 litros

Bravo 200 und 52.00 10.400.00

33 Ccra liquida incolor com l2 unid x 750 ml cx Bravo 750 c\ 49,00 36.750.00
3,1 Ceslo do lixo telado é um dos nrodelos mais

comuns de lixeiras. É normalmgnte pequeno,

com capacidade inferior a l5 liuos, sem tampa,
e e utilizado em ambientes intcmos,
principalmente banheiros, vesiários e

escrit&ios. Ess€ c€slo rormalmente é fabÍicado
em plástico polipropileno, aço inox ou arame
galvanizado.

l!íerconplas t000 iind 24.C0C,C0

t5 Cesto e tampa injetados em plásüco
polipropileno (pp) copolimero. O asionarnenlo
da tampa é feito através de pedal o que er ita
eventua.l risco de çontaminaçâo a has,te e p€dal

são confeccionados com plá§ico
resistsnte.possú cantos arredondados e
exceiente acabarnento. Acompúüa 02 gaÍrchos
para ÍixaQão do saco de lixo. 60 litÍos

Merconplas 150 und 243.00 36.450.00

Coador multiuso tipo biÍuta c/15 cm diâmetÍo e
20 cm de fundo cm tecído de algodão alveiado.

500 und

37 Coletor p/ copos de iágua e c8fé:meia lua ou 4
tubos

Prcmisse 500 und 75.00 37.500,00

3lJ

Carriúo com rodas (colelor p/ cpleta intema):
estanque, material rigido. lavável, imp€rmeável,
cantos arredondados, tampa articulada rc corpo
do equipamento; rodas antidelrapertes. Cor:
cinza (residuos comuns), capacidade para I20
litlos.

Colher descartável com 50 und Pralcsta 2500 l0 7.750-00

500

9.200.00 
|
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39 Conjuto d€ lixeira seletiva em fibra de vidro,
com O2(dois) unidades cada, com capasidade
individual de 50 l, nas cores da colsta s€letiva,
para; plístico e popel, fixadas ein barra dc
metalon.

Naturallimp 30 und 820,00 24.600.00

40 Conjunto de lixeira seletiva cm Íibra de vidro,
com 03(nês) unidades cada, com capmidade
individual de 50 litros, ras cores da coleta
seletiv4 para: plástico, papel e vidro. fivdas em
barra de metalon.

N atu-rallimp i0 und L295.00 38.850.00

Conlunto de lixeira seletrva em tibra dc vdro,
com 04(quatro) unidades cada- com capacidade
individual de 20 litros çada, nas cores da coleta
seletiva para meta.l. papel. plístico e vidÍo.

N aturalilmp und 1.295.u0 t8.E50.00

42 Conjunto dc lixeira scletiva çm fibra dc vidro,
com O4(quatro) unidades cada, com capacidade
individual do 50 litros, nas cores da coleta
seletiva, para: pliistico, metal, papel e vidro,
fixadas em barra de metalon.

Naturallimp 30 und 1.480.00 44.400,00

43

41

Conjunúo dc lixeira sclctiva em fibra de vidro,
com 04(quatro) unidades cada, formando um
circulo, com capacidade individual dc 40litros,
nas cores da coleta seletira para papcl, plástico.
vidro e metal.
Conjunto dc lixcira s€letiva cm hbra de vidro,
com 05(cinco) unidades cada, com capacidade
individual de 50 litros, nas cores da coleta
seletiva, para: plásico, metal, papel, vidro e lixo
comum. fixadas em barÍa de metalon.

Naturallimp 30

30

und 1.595.00

I Ii80.00

47.850,00

56.400,00Naturallimp

45 Container lixcira modclo cari 240 I Nanrrallimp 25 und 768.00 19.200,00
46 Contçincr l20l çom rodas Nalurallimp 25 und 660,00 t6 500,0n
47 Copo descartiivel para água de I 80 ml, rebordo

anticoÍtante, corpo frisado, confeccionado em
polisstir€no lçitoso atóxic!, caixa com 2.500
undades

Fc olneira 10000 pct 3.50 35.000,00

18 Copo descartável para água de 200m1, rebordo
anticortante, corpo fÍisado, confeçcionado em
poliestireno leitoso atóúco, caixa com 2.500
unidades

Fc oliveira r0000 pct 3,70 37.000,00

.t9 Copo descaíável paÍa caÍê dc 50m1, rebordo
alticortante, corpo fiisado, confeccionado em
poliesúrçüo leitoso aóxico, em embalagem
pliisüca transpüente com 100 urd caixa com
5.000 unidades

Fc olir'çira 10000 pct 2.55 25.500.00

-50 Copo dcscarlávcl para caldo dc 250 ml, rcbordo
anticortantc, corpo frisado, confeccionado em
poliestireno leitoso atóxico, caixa com 25

undades

Fc olitcira urtd 49.800.00

5l Crcmc dcntal 90 gramas Sorriso t0000 und 1.,10 34.000,00

52 Dosifctante com 12 unidade de I litro caixa
com 12 unidades

Econômico 2000 c\ 38,00 76.000,00

5-l Desil'etant€ com 6 unidadcs dc 2 lrtros cada Econômiço 2001) cx | 41,05 82.100,{x)

54 Desinfetant€ para lavagem automática de louças
e bandejas, à base dc hipoclorito de sódio com 5

libos.

Ricck 200 und 138.00 27 600,00

55 Desinfetante pinho 500 ml caixa com 12

unidades

Ecoflômico 500 cx 38,10 19.050,00

56 Desodorizador dç ar frasço com 400m1 Bombril ,100 c\ l2l,00 48.400.00

7

t] I

I
I

30

I

o, 
I

I



PR.EFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PÍú .FOLHA N'

PROCESS0at',tü1rrcQ
MODAUDADE

VISTC.

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/MA
Cl{PJ: O6.125.389/O00r-88

5lt Detergente liquido caixa com 24 unidades de
500 ml cada

57 Dctergentc hipcr concanlrado com diluente 0 I
p/ 200 lts d'água (galão com 05 litros)

Ricck 1000 und 34,05 34.050,00

Econômico 2000 c\ 43-20 86.400,00

59 Disco lusl".ador 350 mm branco p/ enceradcira. British 250 und 34.10 {r.525.00
Disco lustrador 350 mm preto Dara enceradcira Britrsh 250 und 34.10 8.525,00

6l DisÇo lustsador 450 Ílm brarco para
enceradeira.

Britrsh 250 und 37.05 9.262.50

62 Disco lustrador 450 Ínm preto para enceradcira British 250 und 37,05 9.262.50
e: I Eqcpya!1dç nte adulto
64 I Escova de denüc infantil

Condor
Condor

2500
2500

und I

I

_ l,-8q
2,90und

9.500 00
7.250.00

65 Escova de uúa pequena V. Paulisúúa 2500 und :.88 7.200,00
66 Escova oval dc lavar roupa multiuso madeira. V. Paulistúa 2500 und 3.30 8.250.00
67 Escova p/filtro tam. Pequeno dc madeira Drill 2500 und 3.25 8. t25,00

Escova sanitária com suportc V. Paulistiúa t000 und t2,l0 r2.100.00
69 Esçova sanitáfia scm supo(c V. Paulistinha t{)00 und 7.50 7.500,00
70 Escor ào para enceradeira 300 mm remcledor. I Drill I 200 und 50.10
71 Espanador pcqueno paÊ móvcis V. Maranaho l00t) und '1.9<) 7.990.00
72 Esponia de lâ de aço 60g com 8 unidades Bombril l5m0 und 1.72 25.800.00
73 Esponia mulúuso de 99mmx 69mmxl9mm Esíiclux 15000 und o 5í 8.250,00
74 Faca descartávcl para rcfcição pct c/50 Prafcsta 25 00 pc( 3,25 8.125,00
'15 Filtro de café dcscartávsl - rcll 103 V. Maranaho 1000 und 3 2.5 3.250-00
76 Flanela 30 x 50 cm. Itatcx 15000 und 2.98 44.700.00
77 Flanela 40 \ 60cm I ltatcx t 5000 und 2-2A 34 200,00
7lt Fósforo pct - l0 und Fiat lu\ r(xx) l!nd 1.05 9 150,00
'1.) Garfos descartávcl çom 50 und Prafcsla 2500 und 11 8.250,00
80 Garrafa plásúca para iigua c/tampa. cap. I liúo Plasvalc 500 und 15,95 7.975,00
l Garrafa plástica oara iigua c/tamDa. cao- 2 litros Plasvalc 500 und 18.70 9.350.00
82 Guardanapo de papel 23 x 22cm caixa com 16

unid.
Vip papeis 5000 pct I.70 8.500.00

83 ll)scticida Sbp 3000 und t2.20 36.600.00
ti4 larra pliística parô agua ou suco. cap 1 litro Plasvalc 200 und 15.50 3.100,00
85 Kit com 5 lixeiras de 50litos com taÍpa p/

col€ta s€letiva
Nahrrallimp 25 und 1885,00 47 .t25,00

u6 Kit mercnda cscolar c/03 pcs Plasvalc 5000 und 6,,10 32.000,00
87 Limpa aluminio 500m1 caixa com 24 unidadcs Eçonômico 500 cx 42,t0 21.050,00
lilt Limpa cerômica e azulejos d6 I litÍo caixa com

l2 unidades

100 13.95C,00

89 Limpa computador gel frasco 200q Rodabrill 300 und t8.50 5.550.00
90 Limpa vidro 500m1caixa com 12 unid Econômico 2500 und 5.50 13.750.00
9l Limpador crcmoso 300 ml Ypç 500 und 7.00 3 500.00
()) Limpador mulúuso clássiço 500 ml caixa com

12 unidades
Econômico 3 000 und 5.50 16.500.00

93 Lixelra aramada ds escntono quaÍo em aço
telado 16 litros

PIas\alc l0(, und 24.U)

94 Lixeira basculhante 7 litros Plasvalc 300 und t 5.00 4.500,00
95 Lixeira de plilstico lisa com pcdal 15 litros Plasralc 500 und 23,40 1 1.700,00

9í, Lixeira inox para banheiro coziúa pedal e balde
5 lilros + €scova s@itária kit

Tramontina 500 und 48.00 24 000.00

97 Lixeira para pia pliístico com tampa de 4 litros Plasrale 500 und 14.10 7.050.00
9lt Lustra móvcl 200 ml para madcira Bravo 2000 und 6,70 13.400,00

99 Luva de palro tÍicotada de nlalha tafirarúro g Talgc 1000 pal I 1,40 I 1.400,00
100 Luva de pano tdcotada de malha tamaÍho m Talcc 1000 par 11.40 I 1.400,00
l0t Luva de pano tricotada de malha tamanho p Talgc 1000 par I1,40 I1.400.00
t02 Luva de raspa cari tamanho g Talgc 500 par r5,30 7.650,00
103 Luva de raspa gari tamanho m Talge 500 par 15.30 7.650,00
10.1 Lüva dc raspa gari tamanho p Talgc 500 pÂr 7.650,00

-, f
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105 Luva fonada para limpea tam. Pçguono Talgc 1000 paÍ 17,00 17.000,00
106 Lur a fonada profissional tarn. Grande Talgc 1000 paÍ t7,$ 17.000.00
107 Luva fonada profissional tam. Médio Talgc 1000 par 17.00 17.000.00
IUE Luvas borraçha coro longo tamanho q Talgc 5ú0 paÍ l1,30 5.650,00
I09 Luvas txrrracha caro longo tamanho m Talqc 500 paí .30 5 4,i0.00
ll0 Lulas borracha cano loneo tananho p Talgo 500 par .50 5.750,00
lll Mascara proteúora dc pó Talgc 20Íro und 2.10 .1.200,00

O caniúo de limpeza multifimcional kit 03 é
composto por: - caro funcional américa (bolsa
em vinil disponivel nas cores vermelho, airul,
amarelo, verde) - balde doblo 30 litros
(disponivel nas cores vermelho, azul, amarelo,
verdc) - 02 cóos aluminio 1,40 m -hastc
americana (disponível nas cores vermelho, azul,
amarelo, rerde) - refil de algodâo 320 g - para
limpeza úmida. Placa sinalizadora. ( sinaliza que
o ambiente deve ser circulado com çüdado e
previne acidentes)

Naturallimp 25 und 1.495,00 3't .37 5,00

lt3 Pá dc lixo de pliisúco com cabo lorgo lUercollplas t000 rurd 't,20 7.200,00
ll4 Pá de lixo galvanizado com cabo de madeira de

60 cm
V. Maranaho 1000 und 8.00 8.000.00

ll5 Pá para lixo com escora pá para lixo com
cscovinha fabricada em plástico super resistentc
pâ: 33x22 cm escoYa: 28x6 crtl.

Mcrconplas t000 und 5.20 5.200,00

116 Palha dc aço nô 0. com 25 gramas Bombril t0000 pct 2.30 23.000.00
ll7 Palha de aço n' 0l Bombril 10000 pct 0.It0 8.000.00
118 Palha de aço n' 02 Bombril 10000 pct 1.00 t0 000,00
119 Palha de am no l. com 25 gramas Bombril 10000 pct 2.48 24.800.00
t20 Palilo dental com 100 unidadcs Fiat lu\ 2000 und 2.80 5.600.00

Pano de chão algodâo 6Ox 42cm pacote com I 2
unidades.

Ita(cx

I

5000

I

und

t22 Pano de Dralo 100% aleodão Itate\ 50(x) und 3.55 17.7i0.00
123 Pano multiuso resistenle, a.lta absorção contsm

com 5 unidades 60cmx33cm
Flabom I000 pct 17.00 17.000,00

Papel higiênico neutro 30 metros folha dupla fd
COM liunidades (1614ú0)

Ncvc 5(XX) pct 5,40 27.000.00

Papel higiênico neutÍo 30 metsos folha simples
fd. COM 64 rolos (16x4ú0)

Pimpo t500 fd 5.t0

126 Papel toalha multilso com 50 tcalhas com 2
uidadcs l9cmx2l.5cm pacote com 2 unidades

Vip papeis 25U) pct 13.125.00

t27 Pôpel úoalha multiuso com 60 toalhas com 2
unidadcs l9cmx22cm. Pacoto com 2 unidades

Flabom 2500 pct 5,30 l3 250.00

Gladc 50u) und 1,60

\29 Porta dctcrg€nt€ Plasralc 1000 und 2.95 2.950.00

130 i Prarinhos descaíáreis mttios Fc olireira ,5000 pct 1.40 7.000.00

131 Prato de plístico médio Plasvalc 5000 pct 1.40 7.000,00

132 Prato dcscaÍiivel fundo pct c/100 Fc olivcira 500 pct 29.00 14.i00.00
133 Prato descartárel raso grande pct c/100 Fc olivcira 500 pct 7,40 3.700.00

Rodo dc borracha c/cabo 30cm V. Paulistiúa 5000 und 6-70 33.500.00
Rodo dc boracha dc .l0cm V. Paulistirüa ,5000 ,od i 7,30

136 Sabâo de barra de 200 gramas caixa com 30
barras

Econômico 1000 c\ 65.10 65.100.00

t37 Sabão de barra de coco 2009 - pct clm 05 und
pct

Econômico 2500 pct 7.20 18.000,00

I38 Sabão em É tensoativo anionico, tur[pnanlgs.
coadiuvantes, sinergista, corants, enzimas,

Econômico 1000 fd 65.40 65.400,00

n2

l2l

125

128 Pedra sanitriria sache 35 gramas caixa com
4Sunidades

7.950-00

8.000.00

36.500

4

D)/

I

3.75 | r8.750.00
I

t24

I

I

I
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branqueador óptico, essencia, agua, alvejante c
carga dÇ 500 gramas caixa com 20 unidades

r39 Sabonete 909 Oliver t500 dz. 16.70 25.050,00
1,10 Sabonete liquido anüsséptico com 5 lit os Ricek 500 und 52.40 26.200.00
141 Sabonetc liquido para as mãos 250m1

perfirmado
Palmolive 500 und

Ii.80 4.400,00

t42 Saboneteira dispenser para Alcool gel ou
sabonete liquido

Plasvale t00 und
89,00 8.900.00

143 Saboncteira p/ sabão liquido em inox Prcmisse 100 und 78.60 7.860.00
l4,l Saco de lixo 60lt Reclixo 3000 pcL 7.950,00
145 Saco de lixo branco leito so 5" lts pat ç/10 Abe 3 000 pct ,1,05 12.150,00
146 Saco de lixo de 2001 pct com 5 und Rcçliro 3000 pct 2.90 8.700.00
117 Saco para lixo 1001t Reclixo 5000 pct 2,70 13.500,00

148 Saco para lixo 30lt Recliro 5000 pct 2,60 13.000,00
1.19 Saco para lixo de 5011 Rccliro 5000 pct 2.60 13.000.00

150 Soda caustica 5009 Satumo 1000 und 7,40 7.400,00
r51 Suporte p/ copo dcscartálel 180m1 Premissc 200 und 43.20 8.640.00
ri2 Supoíe p/ copo descartável 50m1 Prcmisse 200 und 43,20 8.640.00
153 SuDorte Dara fibra tam . 23 Dl 0 .9 cm Premisse 200 und 36,00 7.200.00
15,1 Tapatc antidcrrapaÍltc para banhciro pvc

I200>1802

Flabom 250 und
14,50 3.625,00

Tapetc dc banhsiro microfibra 567 x 372 Flabom 250 und 38 60 9.650,00

156 Tapete de poÍta de entrada- waste 80 x 80 Flabom 20n und 20.00 4.000.00
li7 Toalha de rosto lof,/o algodão 40x60 cm Flabom 500 und I 1.70 5.850.00
158 Toalheiro em aço úoxidável (porta papel

toalha) universal
Brinox I00 und

218,00 2 t.1t00,00

159 Vassoura de palha Art€sanal 10000 und l,5s 15.500,00

160 Vassoura de pelo com cabo 30cm V. Paulisrinha 2000 und 8.45 16.900,00

161 Vassoura de pêlo com çabo 40 cm V. Paulisúúa 2000 und lt.55 r7.100,00

r62 Vassoura de piaQava no 5 çabo dc 120 cm V. Paulistiúa 3000 und 7.30 21.900.00
163 Vassoura p/ vaso saniLíio com suporte V. Paulistiúa 200t1 und 12.00 24.000.00
164 Vassoura tamaúo médio 2l cm corn cabo V. Paulisúúa und 7.00 14.000,00

165 Vassourão de gari 60 cm V. Paulistiúa 2000 und 20,00 ,10.000.00

vÍ. total 3.302.590.00

\,,, VALOR TOTAL: R$: 3.302.59Q00 ( três milhões trezentos e dois mil quinhentos e noventa reais)

5. DÁ ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme lermo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário), e de acordo com o contrato e conforme forem solicitados pelo setoÍ competente.

5.2 O prazo máümo para entrega seÍá diário conforme solicitâção e pedido efetuado pelo departamento

de compras da Prefeitura Municipal de São BemaÍdo - MA.

6. DAS OBRTGAÇÔSS Oe CONTRATADA

6.1 Executar o fomecimento dentro dos padrões estâbelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por evennrais prejuízos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Preleitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamefte, trem como dar ciência mediatamente e por escrito, de

anormalidade que verificar quando da execuçâo dos atos de sua responsabilidade;
qualquer

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CilPJ: 06.125.389/O001-88
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6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operaciona.lidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer naturezâ;

ó.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maioÍ para o aúasq má execução ou inexecução dos serviços objeto deste
edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

ó.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qua.lquer alteração ocorrida no endeÍeço, conta
bancária e outras julgadas neressárias psÍa o recóime,rto de correspondência,

6.6 - respeitar e lazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, pÍevistas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 * Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integÍalmente, os
ônus Cecorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exeÍcida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeinrra em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
pane, pelos danos ou prejuízos câusados por sua culpa ou dolq devendo a contratada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel úservância às exig&rcias das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 Fomecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item l2 da presente Ata.

7. DAS OBRTGAÇÕrS Oe CONrnereNrE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a assinar contrato e retirada da Ordem de Fomecimento dos itens
regisÍados;

7.2 - Fornecer à empresa a seÍ contÍatada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital,

7.3 - EfetuaÍ o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificâr por escrito, à ernpresa contratada" toda e qualquer inegularidade constatada duÍante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efauado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajmtamento de preços ou a ahralização
monetária;

7.6 - Não haverá sob hipótese algum4 pagamento antecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8, DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal deüdamente atestada pela

Secretaria responúvel ;



PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNAR
ESTÂDO DO MARANHÃO

PRAçÂ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO -
CÍ{PJ: 06.125.389/O001-88

Plí . FoLHA N._{jL:L_
PROCESSO

d[0DALTDADE ?
STO

BE

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatur4 descrição do item fomecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.4 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR"/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou poÍ meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com teÍceiros por intermédio da operação de "factoring",

8.ó - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serâo de

responsabilidades do Contratâdo.

9, DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços regisÍados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admiúda a

revisão no caso de desequilibrio da equaçâo econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determina@o municipal, cabendo.lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 Os preços registrados que sofrerem revisão úo poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendG.se a diferença percentual apuÍada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PrefeituÍa solicitará âo

fomecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociaçào 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 registÍo 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 iguai s ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10 DO CANCELAMENTO DA AI'A DE REGISTRO DE PREÇOS

I O.l - A pÍesente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Editâl e nessa Ata de Registro de

PÍeços,

b) Quando o fomecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses pÍevistas nos incisos I a )(II, XVII e X\IIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisiçãc/pedido dos produtos decorrente deste

registro;

d) os preços registrados se apresentaÍem superiores aos praticados no mercado,

e) por razõ€s de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas,

za

P2

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas Íiscaivfàturas, estas serâo devolvidas ao tbmecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

f
/
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f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço Íegistrado, o fornecedor será informado por correspondênci4 a
qual serájuntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jomal Oficial do Municipio DOM ou EstadoÀ4A DOE, considerando.se cancelado o
preço registrado a panir da última publicação.

10 4 - A solicitação do fomecedor para caúcelamento dos preços registtados poderá não sel aceita pcla
Prefeitura. facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registradq cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fomecimento do item.

10.6 Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogaúva de cancêlar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, ale que o FornecedoÍ cumpÍa integralmente
a condição contratual infringida.

10.7 A Ata de Registro de Preços será cancelada aulomaúcamente nas seguintes hipóteses

11.l Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, s€rviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.

12, DAS PEIiALIDADES

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

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

Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até c5 (cinco) dias, múta de 0296 (dois por cento);

b) a panir do 6'(sexto) ate o limite do l0p (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do I l" (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, L UI e lV, da Lei 8.66ó193, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, atraves da SecÍetaria Municipal de

Administração poderá, garantida a previa e ampla defesa aplicar à ContÍatada multa de até lv/o (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situaçâo regular no ato da feitura da mesm4 garantida prévia e ampla defes4 srjeitar-se-á as seguintes
penal i dades:

12.3.1. Multa de até t0% (dez poÍ cento) sobre o va.lor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratâÍ com o Município de

São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

a

FX

a) Por decurso de prazo de validade;



PM - rOlrrÂ N''

PR0CESSO..-[4> í C r4.(_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDC

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO - SAO BERÍ{ARDO/MA

CNPI: 06.125.389/0001-88

MODAUDADE

vtsT0.

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licilar ou contÍatar com a Administração Pública Municipal

12.4 - A licitânte, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, náo manúver a proposa, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidônm ou cometer fraude fiscal, garantida
previa e ampla defes4 hcará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de ate cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual periodo, sem prejuizo da ação penal conespondente na forma da lei,

12.5 - A multâ eventu&lmente inposta à coitratada será automâúc&neÍite descontada da fatura a que fizer
jus. acrescida de juros moratórios de I % (um por c€nto) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, serlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competeote paÍa que seja inscrita na divida
ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa:

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

ou prejuizos que seu ato punível venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será

descontado dos creditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não
forem suircientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela
Procuradori a Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso. no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Admini stração reconsideraÍ sua decisão ou nesse prazo encaminhála devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

I3, DOS ILICITOS PENAIS

l3.l As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuizo das demais cominações aplicáveis.

I4, DOS RECLRSOS ORÇ,{\,IENTÁRIOS

14.l As despesas decoÍrentes das contratações oriundas da presente Atâ de Registo de Preços, conerão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento opoÍtuno:

I5, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

l5.l - As partes Íicam, aind4 adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermedio de lauatura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de PÍeços.

It - vinculam-se a esta Ata paÍa fins de analise técnica, juridica e decisão superior o Edita.l de Pregào n".

02212019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

Ill - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorente do presente registro para qualquer operação
hnanceir4 sem previa e expressa aulorização da Prefeitura.

,
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16. DO FORO

1ó.1 As partes contralantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusiye os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

1 6.2 e por estarem de acordo, as paíes firmam a presente At4 em 03 (três) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.ó66/93.

São Bernardo-MA, 22 de novembro de 2019

/" lç,^(a:.
MANO DE SILVA DE SOUSA
RG: 23 0237 - P/PA
CPF: 4 25 t .492-72
Secretário de Administração

Empresa com os preços registrados:

,-
.tZ:.,( ". .....'. .. ..,2......
v E íóCHA FERREIRA Vw COMERCIO
CNPJ n". 3 3.809.04 5/000160
Rafael fubeiro Coelho Guimarães Petit
Carteira de Identidâde N" 2202338 SSP/PI

CPF n'. 010.996.003-32
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CPF

CPF
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