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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N..007/2020.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N" OI2I2O2O
PROCE,SSO ADMINISTRATWO N', 2O2OO1O15

VALIDADE: l2 (doze) meses contâdos â pârtir dâ data de sua publicação no Diário Oficial do
Município de São Bernardo/lllA ou Estado do Maranhâo.

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bemardo melho de Almeida 863 - Centro -
São Bernardo-M4 inscrito no CNPJ sob o n'. 06. 125.389/0001 -88, representado neste ato pelo gestor
Secretário de administração Sr. MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 23302337 e

CPF 426.251.492-72, Íesidente e domiciliado em São Bemardo/]vlA RESOLVE, registÍar os preços da
empresa: PEDROSA& BRITO LTDA, inscrita no CNPJ n".08.019.615/0001-71, sediada na Av Santos Dumont N'
30 - LOJA 0l - Santa QúGria Do MaÍaúãc/MA, nestc ato representada pelo Seúor: Jose Ricardo BÍito Pedrosq
CPF: 010.996.003-32 e RG: 135349020000 SESP-PI. residente e domiciliado na cidade de Santa Quiteria Do
MaraúãoÀ4A . nas quantidades estimadas na secção quafo desta Ata de Registro de Preços, de acordo com
a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condiçÔes previstas no instrumeÍto convocatóÍio
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as paÍtes às normss cons'tantes da Lei no.

8.ó6ó193, Lci n'. 10.52012002,Lei Complementar no. 12312006 c suas altÊrações, e em conformidade com
as disposições a seguir:

I. DO ORJETO

2.1 - A Ata 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 pafiicipado do ceÍtame licitatório mediante previa

consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preçoq deverâo manifestaÍ szu interesse junto ao ôÍ8ão Serenciaóot da Ata PaE que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a seÍem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

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

estabelecidas, optar pela aceitaSo ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Am" desde que o fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou mntÍataÉes adicionais, não poderão exceder, poÍ ôrgão ou por entidade, a 5002

(cinquenta por cento) dos quantitâtivos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vlgencla, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de Íegistro de preços não poderá exceder,

q
idade,

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de

equipamentos de informática, para atender as Secretarias Municipais do Município de São Bernardo - MÀ
conforme condições e especificações constantes nesta Ata. no Edital e seus anexos.

l.l.l - Este instÍumento não obriga aos ORGÂOSEM ENTIDADES a firmarem contÍatações nas

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisiçâo do(s), obedecidas a iegislaçâo
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimento, em igualdade de

condições.

2. ÁDE ÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

I
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ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não paÍticipantes que, desde que
devidamente compÍovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislaÉo vigente

3. DA GERÊNCU DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jomal Oficial
do Município de São BemardoÀ,ÍA

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÀOSEM ENTIDADES participantes desta Ata de RegisrÍo de Preços são:

Gúinete do PÍefeito; 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; Secraaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer,

4. DO CONTRÁTo

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços em produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

(;

ITEM UND QUÀNT V. UNIT V.TOTALDESCRIçÀO DO O&'ETO
Cabo hdmilmt - marcá: PIl§ Cable llnd l0

42,15
813,UO

tlnd 20
'12 20

644,00Câbo psÍâ impÍessorâ usb 3mt.Plus Cable

:r Cabo vgâ 3mt - mârcâ: Ilnrpirc llnd 21) 644.00

rnd I ia)o

1.60
2.400,004 Cd-r; carâcterislicas gemis: oompâcl diss lipo ci-loapacidade de 700 mg, no

mlnimo;suporte a lelooidade de graração de l2x - rnaroa: Mullileser
CPU cootendo: processsdor dual core, sétima gerâçâo, meÍnoria de 4 tlb ddr4,
Windows 10, hd de 50O gb satâ 7200 rpm midiâ optica - multimidia, 2 b6üs com
gÍavâdoÍ e leitor de d1'd mod€m rqie 10/100 mouse com leitoÍ óptico, si".m

mmitor - maÍca: Corpomt€

I Índ i0 2 519,00

I lnd 5[) t 945.9'7
97.29Í1,50

CPU contendo: processadoí i3, sétima 8omção. 4gb de mernoriâ, hd 5009b, fonte
600$. windows 10. gÍâvador cd/dvd- leitor de cartõo, leclado ps2, mot§e ps2,
seÍn monilor - mâroa : pocitivo

2 310.00
I 15 500,110

1 CPU c<ntendo: processâdor i5, 4gb de memoriâ, hd 5008b, fonte 600\v, wiDdo\r s

10, graradoÍ cdld\d. leitoÍ de c€íâo, teolâdo ps2, mouse ps2, sem monitor -
I lrd 50

Und 50 2.4'l5,trt
123.750,00

N CPU contendo: processador processador i5, 8 8b de memoria, hd 500gb, fonte
{)o0u, uúdo*s 10, gmraddr cd/d!d,leitor d€ câÍláo, teclâdo ps2, mouse ps2,
monitorde 2l " - mârcs: CorPC

18.10
3.810,009 ConectoÍ ri45 cat6 pct/ I 00 rmd - ínarca : Empre I)cr I00

t hrd
l.6r:)

t.600.0t)Dvd-r €lravavel 4,7 gb 120 min - marca: elgrn

llnd I00 L 180,00
I 18.000,00

l0

1l Estâbilizídor de 1.500 !a - marcâ: SMS

100 I 290,U)
129.0ü),00

12 Esubilizador de 2.000 ra - marca: SMS ( Ind

tJnd 100 665-00
66.5m,(,0

l:1 EstâbrlizâdoÍ d€ L000 ra - rnarca SMS

l.l Modulo isolsdor de 500- marcs: SMS rmd 100 310,00
31.000.00

l5 Môdulo isolâdor dc 1000 - marcâ: Ene{ii Lux I00
60.000,00

lÍ, Moduto isoladoÍ de 2000 - marca: Miurâtech rund I00 890_00

89 000-00

\
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21

25

:14

15

t7 Computador modelo Al-L In One. Tela de 19', tutlllD, processador 13, 4GB
RAM 5001{D - mrÍ.a DcIl

und 100 4 870,00
{87.0«).00

18 ComputsdoÍ modelo ALt, In One. Icla de 19 ', fulltlD, FlIocôssodor 15, 4cB
ITB - marca Dell

und I00 5.7.10.00
574.00ú.00

Filtro de linhÂ com 6 toÍnâdas - ÍHÍc{: Ragtech iJnd 2L)

55,úU
I100,00

20 Fita ?sm 1x350 - marca:Epson tJnd
33,90

tl Hd exleroo 5009b 2.5 - marcâ: Seagate Und 20 441,00 8 Í120,00
22 tld cíemo I TB - rnarca: Seagate t Ind 20 513.26

r0.86i.20
23 lmpÍessoru mulliÍimcionaljato de tinta com tanque imbutido cco tank.epson

13150 - maÍca: Lpson
lrnd ll)0 t.543,0u

154 100,00
lmprÊsso@ lâser mulúfrrncional monocromatica. Velocidsde de impresMo e
úpia ate 30 ppm resoluçâo de 2400x600 dpi, wireless, irnpressom, copiadora
scánÍer e oilo Ínensal ate 10.000 paa - maÍcai BÍoüer

Iind 100 4.060,00
106.m0,00

Impressora laser multiirnciü»l monocronúticâ Velocidáde de impÍcssao e
cópiâ âte tl2 ppm, rcsolusão 1200x120tC dpi, wireless, rmpressáo duplcx. ciclo de
trabelho mensal ate 50 000 pâ9. - lnâÍca: Brother

IJnd i00 4 992,00

26 ImpÍessora multi{iEcional broüer laser dcpb7535dw ciclo de t.abalho mensal de
até 50.000 pâg.ciclo de tabalho mensal maximo alé l5.tú0psg.irnpressâo
duple\.velcLidad. maxima de ünpÍessAo alé 36ppÍn. - maÍcâ: BÍotheÍ

l{x) ,t.192.0ú

419.200,00

27 lInpÍessoÍa multiluncionâl bÍolher laser mooo dcpl5602dnln3412.ciclo de
trabelho mensâl d€ ate 50 000 pág. - marc{: Broúcr

I ll]d lil{l 3.9IJ7.00
l9E 700.00

28 MulüfimoionÂl velocidôde sté 35 ppm, a1é 50.000pgs, sâida de papel 150 folhas,
ircÍ,Íessão em Ê€rte e velso âutc!:&ático. proc€ssadoÍ I CHz,, Íesolugão de
impressãor qualidâde l2CúX l2oodpi memória l,5cB. conecúvidade USB,
Intemú e Wi-Fi -Ínârcá:Brother

20 2.790,00
55.800,00

29 Modem roleador adsl2+ - maÍsa: tp link Und I (Xl 318.00
31.800,00

']0 Monilor de 15,6" led - msrcâ: AceÍ Und 100 591,55
59.355,00

:ll Monitor de I 9.5 ^ led - marcá: LG Und 100

73 535,00
:12 Monitorde 2l 5" làt - ÍÍ'.âÍrâr 1.G lrnd 100 L 179,00

I 17 900,00
33 Molr§e óticô rlsb - maÍú: FoíEk I Ind 150

:16,00

5 .100-00

Mous€ ótico sem fio com - ÍÍúrcá: Mütilaser Ilnd 100
64,t)0

6.400,00

Und l(x) 115,00
r 3.500,00

Mous€ ótico bluclooth - marcs: Multilaser

l6 Mouse ps2 óptico c/scrol - rnarcá: MulúlâseÍ llnd 150

11,00
3.30Í).00

1l Ilnd 50 I 061,00
53 050,00

NobÍeâk de 1 200 va - rnarcá SMS

llt NobÍak de 1.500 va - marcà: SMS IJnd 5íl t.540.00
77 m0.00

3 500.00
t75 m0,00

Nolebook prooessador i7. oitava g€mçào. sistemâ operacionâ): rvüdows 10.

memória ram de I gb ddr2, hd de 500 gb, midia óphcâ, multimidia eralador c

leitor de dvd modcm ethemel (sd momon) stcht rode s/ lio - mrrcs: Acer

I Jnd )0

tind 50 5.260.00
261 000,00

10 Notebook pÍocessâdor i7, oita\B geraÉo, sist€ÍnE operacioÍãl: windows 10,

msnóÍia ÍEm de 4 gb ddÍ2, USSD SATA de 500 gb. midia ópticâ. multinÍdiâ
gm\ador e leitor de dvd modem ethemet (sd mornori) stchk Íede s/ fio - rnarca

Dell
Not€book pÍocessador i3 sistemá, Stiína Seração operâcioÍal: windows l0 ,

Ínemónâ mra de 4 gb ddÍ2, hd d€ 5Cú gb, midiâ óptlcâ, multimiúa fr"vador e

leilor de d1d modem eúemet (sd fioÍnori) stchk rede s/ fio - mârcâ: SâmsuDg

l.hd 5o 2.165,00
108.250.00

1: Ndebook processador i3 sisleÍnâ, Sétifia geÍagâo op€IacioÍul: udndons l0 ,
mernóú ram de 4 gb &1r2, USSD, SÀTA de 500 gb, midia óp(ioa, multimldiâ
gravador e Ieiloí de dvd modem ethemet (sd momori) stchk rede y fio - maÍca
Hp

5r) 2.91t(,.00
149.300,00

4l Nolek)ok processâdôr i5, sisleÍrB sétirna geÍBçâo sistema operacionâl: \r'indon s

l0 , memôria mm de 4 gb ddr2, hd de 500 gb, midia ópticá, multimidis Sravador
e leitc,r de dvd modem eúemet (sd fiomori) stchk rede í fio - ÍÍlÂÍcâ: IIP

Lhd 50

ç§
2,13.500,1X1
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11 Notebo<* processador i5, sisterna étiÍna geraçâo sist€Íns operacioml: windows
10, msmóris ram de 4 gb ddr2, USSD, SATA de 500 gb, midis óptica
multimidia gravador e leitor de d1d modem ethemet (sd momoÍi) stchk Íede s/ Íio
- marca: Dell

tJnd 50 6 09$00
304.900,00

I'en drive 16 gb - marca: Sanl)isk I Jnd t50
.t6.tx) I I 500,00

ProjetoÍ data sho\À, pj x2340 3000 lumens, hdÍni, 3d, xga - rnârca: Benq tJDd 20 3.809,00
76.180,00

1',7 Tela de proieçâo rerrátil 2,40 X 1,80 lJnd l l:80-00 1.840.00
,t,i Rol€sdor \Àirelcss lsombps - m.nrcâ: Intclbras lJnd 40 l i16.00 4.240,00
19 Roteador urelcss louÍnbns - marc! lnlclhas tJnd .10 160,00 6.400 00
50 Rolador $'irelcss 4súmtrs - márca: 'Ip Linl I Ind 40 290,00

I1.600,00
5t Switch 16 poías 10/100 mbps mdi/mdl\ bi\.olt - ÍnaÍcâ: Ip Link I Jnd l(l 720-00

21.600.00
52 Swilch 24 poÍtas fast ethemet - rnarc€: d liÍ i (lnd 30 I 995_00

59 850,00
5:l Tablet m loa 3g an&oid 7 0 dual câmera 10" - marca: Multilileser tlnd 950,00

t 90.0()0,00

51 Tâhlet tab a, sm- t5 I 5, mernónâ intema de 12 gb. 2gb ram. tciâ I 0. 1 - marcâ rJnd I 180,00
276.000.00

55 Teclado usb padrâo abnt sllm - marcs: múliüseÍ Llnd 200
50,00 L0 000,00

56 T€la de projeçáo 15Ox200 - mrrca Coldentec I Ind l0 740.ú0
22.200,00

51 Scarmer de mesa com alimeDtaôr de folhâs âutomática. modo de ôgitalização:
cores. cinz, preto e brdncq Resoluçâo optica: 6ü) dpi, Câpacidade alirn€ntsdoÍ
até 60 folhas. Resoluçâo de saidár 150-2oo-240-300-400400dpi - marca: Epson

I lnd t0 I 789,00
?5.780,00

6.438.999.?il

Valor lotal Regisbado: R8: 6.438.999,70 ( seis milhões qustrocenlos e trinta e oito mil notecentos e

noventa e nove reais e selenla ceníavos)

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registÍados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5 2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento

de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTR4TADA

6.I - Executar o fomecimento dentro dos padrões estabele.cidos pela Prefeitura Municipal. de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos deconentes do descumpÍimento
das condições estabelecidas.

6.2 PÍesta.r os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipat, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer

anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

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

6.4 A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentoÍ do pÍeço não poderá ser

alegada como motivo de forçâ maioÍ para o atraso, má execução ou inexecução

N

objeto deste
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edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condiçôes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a PrefeiÍura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outrasjulgadas necessárias para o recebimento de mrrespondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
Íegulamentadoras peíinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento dô fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura,

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
pafie, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotaÍ todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentesl

6.9 - A contratada Íicará obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, até o limite de 25yo (vinle e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultanles de acoÍdo entre as partes;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto:

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de diÍeito a reâjustamento de preços ou a atualização

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 devidamente atestada pela

Secretaria responsável ;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/farura,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua propo$a de preço.

item fornecido. /

(,

6.10 Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a pÍoposta apresentada,

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

7. DAS OBRIGÁÇÔES DA CONTNATÁNTE

7.I - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 Fomecer à empresa a seÍ contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

A
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8.3 - Caso constalado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao
fomecedor, para as necessárias correções, mm as informações que motivaram sua rejeição. sendo o
pagamento realizado apôs a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentaÍá o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

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

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do ContÍatado.

9. D0 REAJASTAMENTO DE PREÇOS

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à epoca do registro,

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de merçado, a PreÊitura solicitará ao
fomecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro mlocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registÍados,
cúendo rescisão desta ala 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 lorem iguais ou inferiores
à media daqueles apurados pela Prefeitura.

10. Do CANCEIÁMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cance)ada de pleno direito, nas segrrinles 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 administrativa da Nota de Empenho decorÍente deste Registro
de PÍeços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVU e XVIII do art.'78 daLei 8.666193;

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

d) os preços Íegistrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

Q descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima

!l

9.1 Os preços registrados manteÍ-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da pres€nte Ata, admitida a
Íevisão no caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento â pârtiÍ de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

À. N
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10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor 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 fornecedor, a comunicação será feita
por publicagão no Jomal Oficial do MunicipioÂ4A, mnsiderando-se cancelado o preço registÍado a paíir
da última publicação.

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

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

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta At4 a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e./ou sustâr o pagamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra integÍalmente
a condição contratual infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

I l.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: fistos
diretos e indiretos, Íibutos incidentes, tara de adminislração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro € outros necessários ao cumprimento integÍal do objeto desta Ata de Registros de
PÍeços.

12. DAS PENALIDADES

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações 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 ate 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois poÍ cento).

b) a partir do 6'(sexto) ate o limite do 10" (decimo) dia multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigaçâo a partir do I l" (décirno primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.6ó6193, pela inexecução total ou
parciâl do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de

Administração poderâ garantida a previa e ampla defes4 aplicaÍ à Contratada multa de até l0% (dez por

cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adiudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida previa e amPla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Municipio de

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

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini públi unicipal

PRocEsso0o.tcp\o6 S
M1DALIIADEJJ?33;/._

12 3 l. Multa de até 107ô (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
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12.5 A multa eventualmente imposta à contÍatâda será automaticamente descontada da fatura a que hzer
jus, acrescida dejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não teúa nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, ser-lhe-á concedido o pram 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 seriÍo encaminhados ao órgào c.mpetente pers que seja inscrita na divida
ativa do Municipio, podendo, arnda a Prefeitura proceder à cobronça judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seçlo não eximem a adjudicatária da reparação dos eventu&is danos, perdas

ou prejuizos que seu ato punivel veús csusar ao Município de São Bernardo.

12.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, conlados

da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valoÍ seÍá

descontado dos creditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes rão
forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela

Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato quê âplicar penalidade caberá recuÍso, no pÍam de 05 (ciítco) dias úteis, a contar da ciàcia
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 PENAIS

13.I - As irfÍações penais tipificadas na Lei 8.666193 serão objeto de processojudicial da forma legalmente

previst4 sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.l - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão

à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam viÍ a adeÍir a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento oportuno:

Il'. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

l5.l - As partes ficam, aind4 adslritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas poÍ intermedio de latratura de termo

aditivo a pÍesente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnic4 juridica e decisão superior o Edital de Pregão no.

Ol212020 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

lI É vedado caucionar ou utilizaÍ o contrato decorÍente do pÍesente regi
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

t6. D0 F0R0

uer operação

It
M0DALTDADEjf/._i&r_ 

|

I

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contÍatada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o Íeta.rdamento da execução de seu objeto, não mantiver a propost4 falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer lraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitaÍ e conlÍatar mm o Município pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Municipio de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual periodo, sem prejuízo da ação penal corÍespondente na forma da lei,

KI
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16.l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Esado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela úa administraliva, renunciando a qualquer outÍo, por mais privilegiado
que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Atâ, em 03 (três) vias de igual teor e forma para

um ú efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
a 666193

São Bernardo-MA. 27 de levereiro de 2020

MUM IO DE SÃO BERN

,Lç,-
MAN DE SUS SILVA DE SOUSA
RG, 23 0237 SP/PA
cPF 426 25r"
Secretário de Administração

EmpÍess com os preçrs

N&
PEDRO§A

CNPJ *JO8
& BRITO LTDA
.019.615/0001-71

Jose fucardo Brito Pcdrosa-
CPF: 010.996.003-32
RG: 135349020000 SESP-PI
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