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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

TO:

PRAçA BÊRNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPr: 06.125.3E9/0OO1-88

ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS Na.014/2019.
PREGÃO PRESENCIAL- SRP NA OI7I2OI9
PROCESSO ADMINISTRATIVO NA. 2OI9O7OOI

VÁLIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaçào no Diário Oficial do
Estado do Maranhao.

Pelo prcsente instrumento, o \,tunicÍpio de Sao Bernardo, Estado do Nlaranhao, com sede
administrativa, na Preleitura Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida 861 Centro -

Sào Bemardo-Nta, inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.389/0O01-88, representado neste ato pelo Secretário
de adminisraçao sr. \{ANoEL DEJF§I.IS SILVA DE SOUSA ponador do RG: 2130237- SSPi PA e CPF:
426.251.492-72,RESOLVE, registrar os preços da empresa: ELLO EMPREENDTNIENTOS E COMERCTO
LTDA, CNPJ: 30.302.63V0001-26, estabelecida na Rua Peru no 45 - Dir,ínéia - Sâo luis/MA, neste ato
rcpresentado pelo Sr. José Mârio Furtado Souza, CL 029657742005-6 GESP-MA e CPF: 404.22.903-53,
residente e domiciliado na cidade de Sao Luis/MA, nas quântidades estimadas na secçao quatro desta Ata
de Registro de Preços, de acordo com a classificaçào por elas alcançada por item, atendendo as condiçôes
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeiundo-se as

partes às normas constanrcs da Lei no. 8.666/93, Lei n!. 10.520/2002, l-ei Complementar no. 12}12006 e

suas alteraçÕes, e em conÍonnidade com as disposiçÕes a seguir:

r. Do oBJETO
l.l - A presente liciuçâo tem por objeto o Registro de Preços para {utura e eventual Contmtaçào, de

empr€sa para execução dos serviços de conserto de mobiliários e carteiras escolares com reposiçâo de
peçâs, através do STSTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinados ao atendimento das Secrctarias da

Prefeitura Municipais do Município de Sào Bernardo - lvIA, conforme condiçoes e especificaçÕes

constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

I.l.l Esre insrumento nâo obriga âos oRGÀoS/ENTIDADES a firmarem contÉmçÕes nâs quanridades
esdmadas, podendo ocorrer licitaçoes especificas para aquisiçâo do(s), obedecidas a legislaçao
pertinent€, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de

condiçoes.

2. ADESÃO DE ORGÀOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - Á Ata de Registro de Preços, durante sua ügência, poderá ser utilizâda por qualquer órgâo ou
entidade da Admiaisrraçao inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgâos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que nao tenha participado do certame licitatório mediante previa
consulh ao órgào gerenciador.

2.2 Os órgàos e entidades que nâo particíparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

Ata de Registro de Preços, deverào manifestar seu interesse junto ao órgào gerenciador da Ata, pz[a que

este indique os possÍveis fomecedores e respectivos preços a serem praricados, obedecida a ordem de

classificaçâo.

2.1 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Regisrro de Preços, observadas as condiçôes nela

esub€lecidâs, opmr pela aceitaçào ou nào do fomecimento, independentemente dos quantitadvos
registrados em Ata, desde que o fomecimento nao prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas.

2.4 As aquisiçôes ou contrataçÕes adicionais, nào poderào exceder, por órgào ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços duranrc sua vigência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesôes à au de registro de preços nào poderá exceder, na totalídade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órBâo gertnciador e

para os órgàos participantes, iadependentemente do número de óBàos nào pardcipantes que, desde que
deúdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigencias dâ legislacào vigente 
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VISTO:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA 1{O 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/MA
CNPI: O6.125.389/0001-88

], DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO I)E PRECOS

3.1 C) gerenciamento deste insrrumento caberá a Prefeitura Municipal de Sao Bernardo - MA

3.2 A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, conrados a partir de sua publicaçâo no Jomal
Oficial do Estado/M,A-

3.3 - A SECRETARIÁ,/ORGÀOS/ENTIDADES participanres desta Ata de Registro de Preços sâo:
Gabinete do Prefeito; Secretaria N{unicipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secreteria NÍunicipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural; Secrelaria Muúcipal de Educaçao; Secretaria
N{unícipal de AdminisEràçào;Secreuriâ NÍunicipal de Administraçào; S€cretaria Muúcipal de Finanças e

Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e

l azet,

.l.l O preço a quanddade e a especificação dos sen iços/produtos registrados nesta Ata cncontram-se
indicados na tabcla abaixo:

tTEM ShRVIÇO I]FSCRIÇAO QUANl V,UNIT v I olAI
20 PINTI]RAS DE BEBEDOI,IROS E

FRIGOBAR
Reforma com lixamento e pinturas em geral; 1800

67,40 l2r ]20,00
ll TROCÁ DE TORNEIRÁS

BE-BEDOL]ROS
Fazer troca de torneiras que aprcsentarem defeito e nào for
possível conserto.

1500
17,.r0 68.r00,00

22 TROCA DE GÁS De
BEBEDOLIROS E FRIGOBAR

l roca de gás com garantia de l 2 mescs 2000
122,00 244 000,00

2l LIMPEZA INTERNA CO]\{
DESMONTAGEM DE
BEBEDOURO

Fazer toda a limpezas do copo e de seus filtms assim como
a limpeza dos condensadores

2i00

29,50 7t 750,00
)1 N{A^'UTENÇÀO GERAI DE

VhNl llÁD,OR l-lPO COLtrN,A
Colocar óleo de máquina Da parte móvel do sistema
giratório do ventilador, ,impar e colocar antiferrugem na
parte metálica, subotituir a graxa na caixa giratória. Faze

limpeza periodica

2t100

7t,00 142.000,00

]v{ANLITENÇÁO GERÁL DE
FOGÀO DE 4 BOCAS

limpeza em geral, desentupimento dos bicos e limpezas
do forno.

r500
72.0r',) 108 000,00

MÁNUTENÇÀO GERAL
CAFETEIRA INDLTSTRIAL

A manutençào deve ser feita para prevenir o surgimento de
avanas

1000
170,00 t70 000.00

27 MANUTENÇÀO GERÁI.
MICROONDAS

Forno nao funciona, painel não acende 800
ll7,00 9] 600,00

28 TROCA DE BORRACHA
EMFRI@BAR

Troca de borracha quando a vedaçào estiver comprometida
ou desqastada.

1000

72,00 7l000,00
VAI-OR TOTAL: R$: 1.093.170,00 ( um milhào e noventa e tres mil ccnlo e setenta reais)

5. I)A ENTREGA

5.1 C)s irens regrstrados deverâo ser executados conlorme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necesMrio) e conÍorme Íorrm solicitados pelo semr competente.

5.2 O prazo máximo para enrega seú diário conforme solicitaçâo e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Preleitura Municipal de Sàô Bernardo - Ní4.

6. DAS OBRIGAÇOÊS I)A CONTRATADA

6,1 Executar o serviços com fomecim€nto de peças dentro dos padroes estabelecidos pela Prefeitura
N{unicipal, de acordo com as especificaçoes do ediml. responsabilizando-se por eventuais prcjuÍzos
decorrcntes do descumprimento das condiçoes csubelecidas

PM .rtr;cxír' It4

4. DO CONTRATO
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LIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE AL}IEIDA ]I'O 862 - CENTRO - SÂO BERÍIIARDO/MA

CNPJr 06.125.389/OO01-88

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prc{eitura lr{unicipal, cujas reclamaçÕes se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execuçào dos atos de sua responsabilidade;

6.3 Promover rodos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisaçao de qualquer natureza;

6.4 - A talta de quaisquer itens cujo fornecimento hcumbe ao detentor do preço registrado, nao poderá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execuçào ou inexecuçào dos seniços objeto
deste edital e nào a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais
condiçoes aqui estabelecidas;

6.5 Comunicar imediatamente a Prefeitura N{unicipal qualquer alteraçao ocorrida no endereço, conta
bâncáriâ e ouras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 respeikr e fazer cumprir a legislaçao de segurança e Administraçào no trabalho, prevista; nas
normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 Fiscalizar o peúeito cumprimenro do fomecimento a que se obúgou, cabendo-lhe, integralmentc, os

ônus decorrentes. Tal fiscalizaçao dar-se-á indepcndentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 IndenÉar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omíssào de fiscalizaçào de sua
partc, pelos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contrátâda adotar todas as

medidas prevenrivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposiçôes
legais vigentes;

6,9 A contratada ficará obrigada a ac€iur, nas mesmas condiçôes deste edital, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessárias, até o limite de 250,6 (\úte c cinco por cento) do lalor inicial
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressôes acima desse limire ser resulmntes de acordo cntre
a§ partes;

6.10 - Fomecer os produtoVserviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a pmposta
apresentada;

6.11 O atraso na execuçao cabeú penalidade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CO}.ITRÁTANTE

Zl - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as inÍormaçôes e esclarecimentos que veúam a ser

solicitados relativamente ao o§eto deste Edital;

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

7-4 - Noti{icar por escrito, à empresa contratadâ, toda e qualquer inegularidade constatada durante o
recebimento do objeto;

75 Nenhum pagamento seú efetuado à empresa detentora do registro, enquanto p€ndente de

liquidaçao e qualquer obrigaçao. Esse fato nao será gerador de direito a reajustamento de preços ou a

atualizaçào monettuiâ;

7.6 - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipadr, 
llll

7.7 FiscalÊar a execuçào das obrigaçôes assumidas pelo contratado. 
W
lt
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 * CEI{TRO - SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06,125.389/0001-88

MODALIOADE

VISTO:

tl. DO PAGÁúVENTO

8.1 O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissào da nota fiscal der.idamente arestada pela
Secretaía responsável;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá irdicar no corpo da Nota FiscaVfatura descriçao do item
lbrnecido, de acordo com o especiÍicado no Aaexo I e sua proposta de preço.

8.3 Caso constatado alguma irregularidade nas notas flscais/faturas, estâs seÍào devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correçÕes, com as informações que motivaram sua rejeiçào, sendo o
pagamento realizado após a reapresentaçâo das notas fiscais/faturas.

8.+ Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRÁTADO das suas responsabilidades e

obúgaçôes, nem implicará âceimçâo definitiva do lbmecimento.

8.5 - O Contratante nào eferuaú pagamento de tirulo descontado, ou por meio de cobrança em banco,
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operaçào de "factoring":

8.6 Ás despesis bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serào de
responsabiiidades do Contratado.

9. DO REAJUSTÁMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços regisrradôs rnanter-se-ao inalterados pelo perÍodo de r.igência da presente Ata, admidda a

revisâo no caso de desequilÍbrio da equaçâo econômico financeira iúcial deste instrumento a partir de
det€rminaçâo municipal, cabendolhe no máximo o repasse do percentualdeterminado.

9.2 Os preços registrados que sofrerem revisào nâo poderao ultrapirssar os preços praticados rro
mercado, mancendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta
c aquele vigente no mercado à época do regisrro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, rcduçào do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociaçâo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos terrnos da legislaçao vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisao desta ata de registro de preços e nova licitaçao em caso de fracasso nâ negociaçâo.

9-5 - Seú considerado comparÍveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

IO. DO CÁNCEIÁMENTO DA ATÁ I)E REGISTRO DE PREÇOS

l0-l - A presente Ata de Regisuo de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes;

a) Quando o fornecedor nào cumprir com as obrigaçôes constantes no Edital e nessa Áta de Registro de
Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisào administrativa da Nota dc Empcúo decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses preústas nos incisos I a XIl. XVll e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93i

c) em qualquer hipóteses de execuçào toral ou parcial da requisiçao/pedido dos produtos decorrente
deste registro;

d) os preços registrados se apresenrarem superiores aos praticados no mercado;
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e) por razôes de interesse ptrblico devidamente demonsrradas ejustificadas;

f) descumpú qualquer dos itens da cláusula sexra ou sérima.

10.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será inÍormado por correspondência, a
qual sera juntada ao processo administrativo da presente Áta

10.3 No cauo de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do tbrnecedor, a comunicaçao será têita
por publicaçao noJornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicaçao.

10.4 A solicitaçào do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá nâo ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicaçào das penalidades prei.istas no Edital.

10.5 Havendo o cancelamento do preço regisrado, cessarao todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao tornecimento do itern

10.6 - Caso a Prefeitura nào se utilize da prerrogativa de cancelar esta Au, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execuçâo e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra
integralmente a condiçâo contrarual infringida.

t0.7 - A Ata de Registro de Preços seú cancelada auromaticamente nâs seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo dr validadel

ll.l - Os preços apresentados na proposm devem incluir todos os custos e despesas, mis como: custos
diretos e indiretos, riburos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outms necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigaçoes assumidis nos teÍnos deste edital, sujeita a

conrratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/9J, incidentes sobre o valor da Nota de

[:mpeúo, na forma seguinte:

a) arraso até 05 (cinco) dias, multa de 02o,t, (dois por cento);

b) a panir do 6o (sexto) até o limite do 10" (décimo) dia, multa de 04oó (quarro por cento),
caracterizando-se a inexecuçào total dâ obúgaçao a partir do llo (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 Sem prejuÉo das sançôes cominadas no art. 87. L lll e IV, da Lei 8-666/93, pela inexecuçâo total ou
parcial do objeto adjudícado, ô N,tunicípio de Seo Bernardo, aravés da Secretaria Municipal de

Administraçao poderá, garantida a pÉúa e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de are 10$ (dez por
cento) sobre o ralor adjudicado:

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a redrar a nota de empenho injustificadamente ou se nào âpresentar
situaçào regulax no ato da feitura da mesma, garanrida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

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

12..1.2. Suspensào temporáda de pârticipar de licitaçoes e impedimento de conrratar com o MunicÍpio de

Sao Bernardo, por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

12.J.3. Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Ádminisuaçào PúbÍica Municipal.

ilt1
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12.4 - A licitante, âdjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentaçao falsa
exigidâ para o certame, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, nao mantiver a proposca, falhar
ou ftaudar na execuçâo do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
previa e ampla defesa, ficará impedida de licilar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o MunicÍpio de Sào Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fomecedores do Estado por igual perÍodo, sem prejuizo da açào penal correspondente na forma da lei;

t2.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que
fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1oft (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha
nenhum valor a receber deste órgao da Prefeitura Municipal de Sao Bemardo, ser-lhe-á concedido o prazo
dc 05 (ciaco) dias uteis, contados de sua intimaçào, parâ efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo,
nào sendo e{etuado o pagamento, seus dados serào encaminhados ao órgào competente para que seja
inscrita na divida ativa do MunicÍpio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

12.6 As multas previstas nesta seçâo nào eximem a adjudicatária da reparaçao dos eventuais danos,
pcrdas ou prejuÉos que seu ato punÍvel venha causar ao \IunicÍpio de Sâo Bernardo.

I2.7 - Se a Contratada nâo proceder ao recolhimenro da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da inrimaçao por pane da Secr€taria Municipal de Adminisraçao e Planejamento, o respectivo valor será

descontado dos cÉditos que esu possuir com a Secretaria Municipal de Ádminísrraçào, e, se esrcs nào
forem suficientes, o valor que sobejar será encarniúado para inscriçào em Dvida Ativa e execuçào pela
Procuradoria Geral do MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da ínúmaçao, podendo a Adminisrraçâo reconsiderar sua decisâo ou nesse prazo encaminhá-la
devidamente informada parâ a apreciaçào e decisâo superior, denrro do mcsmo prazo.

I]. DOS IUCITOS PENAIS

t3.l As infraçoes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial da forma legalrnente
preüsm, sem prejuÉo das demais cominaçôes aplicáveis.

14. DOS RTCURSOS ORÇAMENT/{RIOS

14.1 - As despesas decorrentes das contraaçôes oriundâs da presente Ata de Registro de Preços, correrào

à conta de dotaçâo orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vA a aderir a presente Ata,
ás quais serào elencadas em momento oporruno:

15. DÁS DISPOSIÇÔES FINAIS

l5.l As partes ficanr. ainda, adstritas as seguintes disposiçôes:

I - Todas as alteraçÕes que se fizerÊm necessárias serào registrades por intermédio de lar.T atura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - rüculam-se a esta Ata para fins de ânalise técnica, jurÍdica e decisao superior o Edital de Pregào n§.

0172019 e seus anexos e as pmpostas das licitantes classificadas.

III É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçao

financeira, sem preüa e expressa autorizaçao da Prefeitura.

16_ DO FORO

16.l As pâúes conÚatantes elegem o Foro da Comarca de Sao Bernardo, Estado do lvÍaraúão, como
compcrcme para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente conrato, inclusive os casos omissos.
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que nâo puderem ser resolvidos pela via adrninistrativ4 renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) úas de igual teor e forma
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do An. 60 da
Lei 8.666/91.

-MA, 27 de agosto de 2019

qJ,....t
Jcsus Silva de Sousa
de Ádministraçao

Empresa com Preços trados

ELLO E

CNPJ: 30.3o2. t-26

Jcsó Mario F
(]l O796577 42OO5-6 GESP-MA
cPF. 40+.tr2.901-5i
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