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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREçOS Ne 010/2020.
pREGÃo pRESENCIAL sRp Ns. 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS. 2O2OO1016

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário OÍicial do município
de São Bernardo- Maranhão,

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitlra MunicipâI, locâlizâdâ na Nâ Pçâ Bêrnardo @elho de Almeida 863 - Centro - São
Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o ne. 06.125.389/0001-B8, neste ato pelo Secretário de Administração:
MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237- SSP/PA CPF 426.251.492-72 residente e
domiciliada na cidade de São BernardoÀ,ÍA, RESOLVE, registrar os preços da empresa: THIAGO DO R
LIMA - IMLTNVAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, estabelecida na Rua Doutor Áúeâ Leâo (Zona Sul) nr.
849, Sala B Centro - Teresina./Pl CNPJ: 23.960.380/0001-01, neste ato representado pelo Sr. Thiago do

Rego Lima RG; 2436880-SSP/PI

e

CPF: 018.225.723-12, residente

e domiciliado na cidade

de

Teresina,/Pl, nas quantidades estimadas nâ secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a
classificação por elas alcançãda por item, atendendo as condiçôes previstas no instrumento conyocatório e as
constantes destâ Ata de RegistIo de Preços, suieitandose as partes às normas constantes da Lei ne. 8.666/93,

Lei ne. 10.520/2002, Lei ComplementaÍ \e. 123/2006 e suas alteraçôet e em conformidade com

as

disposiçõ€s a seguir:
1. DO OBIETO

1.1 - - A presente licitaÉo tem por obieto o Regisko de Preços para futura contratâção de empresa
especializada em prestâÉo de Serviço de Dedetização, Limpeza de Caixa D'Água Fossa Séptica e
0utrot para atender a Prefeiturâ Municipal de São Bernardo - Ma e demais órgãos de Sua Estrutura

Administrativa, conforme condições

e especificâções constantes nesta Ata, no

Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos óRGÃOSTENTIOADES a nrmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), oHecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a prefeéncia de fornecimento, em igualdade de condições.
2. ADESÁO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Redstro de PÍeços, durantê suâ vigência, poderá ser uúlizada por qualquêr órgão ou entidade
da Administrâçâo inclusive autârquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda

de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante preyia consulta ao órgâo
gerenciador.

- Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando deseiarem fazer uso da Ata de
Regist.o de Preçot deverão manifestar seu interesse junto ao órgâo gerenciador da Áta, para que este indique
os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticadoS obedecida a ordem de classificação.
2.2

-

2,3 CabeÍá ao fornecedor benenciário da Ata de Registro de Preços, observadas as cond
estabelecidas, optar pela aceitaÉo ou não do fornecimento, independentem€nte dos quantitativos
em Âtá, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

nelâ

- As aquisiçôes ou contratações âdicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 500/0
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua ügência, e ainda
2.4
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o quantitativo decorrente das adesões à atá de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitátivo de cada item registrado na ata de registIo de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada

a

vantagem e o cumpúmento das exigências da legislaÉo vigente

3, DA GERÊNCIA DA PR,IjENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

3.1

-

O

3.2

-

A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicaÉo no Iornal Oficial do

Estâdo/MA"

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços são: cabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal d€ Obras tnfraestrutura Urbânâ ê Rural; Secretaria Municipâl de Meio Ambientê
Desenvolvimento Urbano e Rural; SecÍetâria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administraçãoj
Secretaria Municipal de AdministraÉo; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de
Âssistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultur4 Esportes e Laze!
4, DO CONTRATO

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

sERVrÇOS
Serviço de desimetização, püa eliminaÍ e prevenir a prolifoação de

mosqütos, formigas, baratas,
I

2

e

outros inseúos,

QUANT

TNID

t00.0u)

m'

t]NIT

TOTAL

aracnídeos,

qüolópodese, diplópodcs, através da uúlização de pulverizadores, gel
pó seco, armadilhas adcsivas e/ou outros produtos neces$iLrios, com
baixa toxidade ao homem c atetrdimento às normas ambientais vigentes
(5.434 ml por sorviço).
Serviços de desratização, elimioar e prevcnir a proliferação dc rato§,
atmvés da utilização de prodúos rodenticidas de efeito e com sistemas
de poÍta iscas ÍroÍmatizndos; com baixa toxidade ao homem em
atsndimento às normas ambientais üguries.

) t§

,t5 000.00
I

100.0ü)

nf

2,15

215.000,00

100.0m

m?

2.7 5

275.000.00

20(xx)

m2

0.75

15.000,00

20u)0

m2

0.75

15.000.00

20ux)

m:

0.75

15.000,00

2000

m3

20m

ml

20«)

m3

134,00
134.00
193.50

Serviço de descrpinização com barreira quimica, para eliminar e

prev€nt a prolifoação de crpins e focos diversos nas árüs de
madeiramsnlo, rvqeados, mobiliiirios, com a utilizaçâo de produtos
em atendimenúo às noÍmas ambientais vigentes

4

)
6

Serviço de capina, capina maual do terreno, incluindo serviços de
iordinagom.
Scrviço de poda de rírvores. Desmatarnenlo, destocamento. limpeza de
áreas com ifu-vores de diâmetro ate 03m.
Serviços de retirada de enurlhos. Residuos gerados pelas atiüdades de
roço, capúa e @a, bem clmo os prov(,lirÍúes residuos da consEução

civil.
7
8

9

Serviços de limpeza de caixa d'água.
Serviços dc limpeTa do CistcÍna
Serviços de limpeza dc Fossas Septicas

TOTAL GERÂL

2(,11

000-00

26[i.000.00
387.000.00
1.673.000.00

5. DA ENTREGA
5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Editâl de forma fracion
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prâzo máximo para entrege será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departâme
compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

6. DAS OBNGAçõES DA CONTRATADA
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6.1 - Executar o fornecimento denko dos padrões estâbelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as
especificâções do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das
condições estabelecidas.
6.2

- Prestar os esclarecimentos

que forem solicitados pela Prefeiürra Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam

a atender prontamente, bem como dar ciência mediatâmente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;
6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de grcve ou paralisaÉo de qualquer natureza;
6.4 - A falta de quaisquer itens cuio forrecimento incnmbe ao detentor do preço regisFado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior pára o aBaso, má execuÉo ou inexecução dos serviços obieto deste edital
e não a exlmlrá das penalidades a que esta sulelta pelo llão cumprlmento dos prazos e demais condlções aqul
estabelecidas;

6.5

-

Comunicar imediatâmente a Prefeitura Municipal qualquer alteraçâo ocorrida no endereço, conta

bancária e outras iulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

- respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e AdministraÉo no trabalho, previstas nas norma§
regulamentadoras peúinentes;

6.6

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigoq cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Preíeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou preluízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades cupetentes e às dispos,çôes legais vigentes;
6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes deste edital, os acréscimos ou supressões
que se Íizerem necessárias, até o limitE d,e 25ch (únte e cinco por certo) do valor inicial atualizado do objeto
adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as parte§;
Fornecer os produtot conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10

-

6.11

- 0 atraso

na execuÉo caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente

Ata

7, DAs 0BRIGAçõE| DA ,aNTRATANTE
7.1

-

Convocar a licitantê vencedora para a retirada dâ Ordem de Fornêcimento dos itens registrado§;

- Fornecer à empresa a ser contratada todas as informaçôes e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao obieto deste Edital;
7.2

7.3

7.4

- Efetuar o pagamento

-

á

empresa nas condiçóes estabelecidas neste Edital;

NotificaÍ por escrito, à empresa conúatada, toda e qualquer irregularidade constatada durante

o

recebimento do obieto;
7.5

-

Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pêndente de I iquidação

quâlquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços

a

e

atualização

monetária;
7.6

-

Não haverá, sob hiÉtese alguma, pagamento antecipado;

7.7

-

Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

B, DO PAGAMENTO
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8.1

-

Lil-ZLP

RDO

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

Secretada responsável j
8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descriÉo do item fornecido, de
acordo com o especificado no Ánexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado elguma irregularidadê nas notâs nscâis/fah.rras, qstes sêrão devolvides ao fornecedor,
para as necessárias correçóes, com as informaçôes que motivaram sua reieiÉo, sendo o pagamento realizado
após a reaprêsentação das notas nscais/faturas.

- Nenhum pagamento isentaú o FORNECEDOR/CONTRÂTADO das suas responsabilidades e obrigaçõet
nem implicará aceitação deÍinitiva do fornecimento.

8.4

- O Contratánte não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de'fac-toring";
8.5

- As despesas bancárias decorrentes
responsabilidades do Contratado.

8.6

de transferência de valores para outras praças serão de

9. DO REAIUSTAMENTO DE PRÊÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo p€rÍodo de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico Íinanceira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2 - Os preços registrados que sofrerem reüsão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apuruda entre o yalor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do regisho;

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

- Fracassada â nêgociâção com o primeiro colocado â Prefeitura poderá rescindir esta Atâ e convocâr, nos
termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaÉo em caso de fracasso na negociação.
9.4

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pela Prefeitura70, DO CANCELAMENTO DA ÃTA DE REGISTRO DE PRÉÇOS
10.1

-

A presente Âta de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com

as obrigaçôes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de

Preços;

b) Quando o fornecedor deÍ causa a rescisão administrativa da Notâ de Empenho decorrente deste Registro
de Preço§, nas hipóteses preústas nos incisos I a XI, XVII e XVIII do aÍL 78 da Lei 8.666193;
c) em qualquer hipóteses de execuÉo total ou parcial da requisi(tso/pedido dos prod

decorrente deste

registro;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público deúdament€ demorstradas

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula scxtâ ou sétima

e

justiôcadasj
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10.2 - ocorrendo cancelamento do preço registradq o fornecedor será informado por correspondência,
seráiuntâda ao proce§so administratÚo da presente Ata.

a

qual

10.3 - No caso de ser ignorado, inceÉo ou inacessível o endercço do fornecedor, a comunicaÉo será feita por
publicação no Jornal Oncial do Municipio de São Bernardo/MÀ considerando-§e cancelado o preço registrado
a paúir da última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preçús registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste cÍl§o, a aplicaÉo das penalidades preüstas no Edital.
10.5

-

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessaÉo todas as atividades do Fornecedor, relativas ao

fornecimento do item.
10.6 - Caso a Prefeitura não se utilizê de preftogetivâ de câncelâr esta Atâ, a seu exclusivo critério, poderá
suspender â sua execução e/ou sustar o pagamento das faulras, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infringida10.7

-

A Âtâ de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;
11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tâis como: custos direto§
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e outros necessáíos ao cumprimento integral do obreto desta Ata de Registros de Preços.
12, DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento iniusüficado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeitâ à contratada
a multa§, 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 porcento);

bl

a

partir do 6e (sexto) até o limite do 10s (décimo) dia multa de 04% {quatro por cento), caracterizando-se
totâl da obrigação a partir do 11s [decimo primeiro) dia de atraso.

a inexecução

72.2 - Sem preiuÍzo das sanções cominadas no art 87, l. Ul e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do obieto adjudicado, o Município de São Ber[ardo, através da Secretaria Municipal de Administração
poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de emp€nho injustiÍicadamente ou se não apresentar
§ituação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:
12.3.1. Multâ de até 10% (dez por cento) sobre o valor adiudicádo;
12.3.2. Suspensão

têmporária de participer de liciteçõês ê impedimento de contratâr com o Município

Bernardo, por prazo de até 02 (doi§) anos, e,
12.3.3. Declaração de inidoneidade para

licitar ou contratar com

a

Administração Pública Municipâl

Íalsa
12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregâr ou apresentar docum
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou
ftaudar na execuÉo do contrato, comportâr se de modo inidôneo ou clmeter fraude fiscal, garantida prévia e
ampla detesa ficará impedida de licitar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for o
caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadasko de Fornecedores do Estado
por igual perÍodo, sem prejuÍzo da ação penal correspondente na forma da lei;
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12.5 - A multa evertualmente imposta à contratada será automaticamente descrntada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a
receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contâdos de sua intimaÉo, para efetuar o pagamento da multa, Âpós esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seia inscrita na divida aüva do
Município, podendo, ainda a Prefeiurra proceder à cobrança judicial da multa;
12.6 - As multas previstas nesta seÉo não eximem a adrudicatária da reparâção dos eventuais danos, perdas
ou prejuÍzos que seu ato punÍvel venha câusar ao Município de São Bemardo.

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

descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem
suficientes, o valor que sobeiar será encaminhado para inscriÉo em Divida Ativa e execuçâo pela Procuradoria
Geral do Município;
12.8

-

Do ato que aplicar penalidade cáberá recurso, no prazo de 05 {cinco) dias úteis, â contar da ciência da

intimação, podendo a AdninistÍaÉo recrnsiderar sua decisão ou nesse prâzo encaminhá-la devidamente
informada para

a

apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILIC|TOS PENATS

13.1 - As infrações penais tipiÍicadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo iudicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominaçôes aplicáveis.
14, DOS RECURSOS ORçAMENTÁNOS
14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, corerão 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 oportuno:
15. DAS DTSPOSIçõES FTNAJS

15.1

-

As partes ficam, eiddâ, adstritâs às seguintês disposiçôês:

| - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por interm&io de lawatura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

ll - ünculam-se

a esta Ata para fins de analise écnica, juídica e decisão superior o Edital de Pregão

e seus anexos e as

ne

propostas das liçitantes classificadas.

-/2020
Itl - É vedado

caucionar ou utilizar o contrato de€orrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.
16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente paÍa dirimir quaisquer questões o undas do preseíte contÍato, inclusive os casos omissos,
não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para
um só efeito le8al, ficando uma via arquivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei 8.666/93.
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

Secretário de AdministraÉo

Empresa com os preços registrados:

SER\'IÇOS DE LIMPEZA
CNPJ: 23 960 380/0001-01
Thiago do Rego Lima
RG; 2436880-SSP/PI

cPF. 018.225.723-12

I

)\^r,

/ r\(

,À

N

NOME:

CPF:
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