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PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N'E62 - cENTRo, sÃo snnN
CNPJ: 06.125.389/0001-88

YALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário
Olicial da União ou do Estado do Maranhão ou do municipio de São Bernardo/IVIA

Pelo presente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão,
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bemardo Coelho de
Almeid4 inscrita no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor
responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n'
572348 e do CPF no I 82.609. I 83- I 5, RESOLVE, registrar os preços da empresa: A SANTOS
PONTES - ME, estabelecida na Rua Bemardo Lima 1916 - Centro - São BemardoÀ44,
inscrita no CNPJ sob o n'.21.370.061/0001-10, neste ato representada pelo Sr. ARMANDO
SANTOS PONTES, brasileiro, CPF: 061.425.823.58, nas quantidades estimadas na seção
quatro desta Ata de Registro de Preços. de acordo com a classificação por elas alcançada por
item, atendendo as condigões previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei no. 8.666/93, Lei n".
10.52012002, Decreto no 10.024119, Lei Complementar n". 12312006 e suas alterações, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futwa Aquisição de peças
para veículos, para atender as necessidades dos veiculos das secretarias municipais de São
BemardoÀ,Ía., conforme condições e especihcações constantes nesta Ata, no Edital e seus
anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s),
obedecidas a legislação peÍinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fomecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A AÍa 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, estâtais ou ainda de regime próprio que não teúa participado do certame
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 Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador
da Ata, para que este indique os possiveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificaçào.
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2.3 - Caberá ao fomecedor beneficirírio da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que o fomecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

2.4 - As aqúsições ou contÍatações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou poÍ entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante
sua vigênci4 e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos paÍicipantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigente

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 partir de sua publicação no
Jomal Oficial do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de
Educação;

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

LOTE I - ÔNTSUS VWrSrgo MAN

ITENI MARCA QUANT.
VALOR

UNITTíRIO
(RS)

VALOR

TOrAL(RS)

und 200l Amortecedor eixo dianteiro cofap 277,00 55.400,00

und 60Barra de direção 419,00 28.740,00

J Bico injetor bosh und 20 449,00 8.980.00

I Bomba d'ásua skf und 100 33 1,00 33.100,00

) Catraca de fieio master und 150 209,00 3 1.350,00

506 Cilindro de embreagem knnor und 197,00 9.850,00

1 correia do motor bosh und 50 100,00 5.000.00

8 Elemento do filtro de óleo do motor vwman und 150 72,00 10.800,00

9 Elemento do filtro refil und 300 88,00 26.400.00

t0 Filtro de combustível separador vwman und 300 142,00 42.600,00

Filtro de direção vwman und 50 10,00 500,00

t2 hélice mondial und 20 423,00 8.460.00

PC. Bêrnrrdo Coelho de AlmÊidâ, n'863, Centro,São Bernsrdo - MA, CEP: 65.550-000
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l3 Jogo Lonas do freio c/rebite dianteiro fras le und 22t,00 66.300,00

I
5

t5 Jogo Lonas do freio c/rebite trazerro fras le und 300 221,00 66.300,00
t6 Jogo dejuntas skf und l0 418,00 4.180,00

l7 kit de filtro de ar externo e interno und 100 185,00 18.500,00

t8 Kit embreagem sachs und 70 1.998,00 139.860,00

l9 Motor de parabrisa e sensor dâ porta und i0 243,00 7.290.00

20 Pinhão e Coroa menton und l0 2.491,00 24.910,00

Pistão do motor vwman und 30 795,00 23.850.00

)2 Radiador valeu und l0 1.415,00 14.150.00

23 reservatório de água \,wman und 10 199,00 1.990,00

24 Retentor de roda sabó und 40 43,00 1.720,00

25 Rolamento de Centro merlton und 100 125,00 12.500,00

26 Sapata do freio fras le und 100 123,00 12.300,00

21 Sensor de temperatura vwman und 30 99,00 2.970,00

l8 Tambor de freio durametal und 60 509,00 30.540,00

29 Válvula de freio de serviço wabto und 25 326,00 8.150,00

VALORTOTAL: DO LOTE I 696.690,00

LOTE II - ONIBUS VW1519O MWM

MÂRCA fIND
VALOR

T]NITÁRIO
(R$)

VALOR

roTAL(R$)
ITEM DESCRIÇÃO

I Amortecedor cofap und r00 273,56 27.356.00

2 Barra dirireção nakata und 20 480.98 9.619,60

J Bateria 150 AP moura 100 896,00 89.600,00

bosh und 20 3 5s,00 7.100,00Bomba combustível

m\\'m und 20 305,00 6.100.00Bomba d'água

und 100 96,78 9.678,006 Elemento do filtro vwmwm

und t00 97,78 9.778.001 Filtro combustíve[ (separador) vwmwm

und t00 62.45 6.245,008 Filtro de óleo de motor

und 200 23,88 4.776,009 Fluido de freio texaco

frasle und 209,80 20.980,00l0 Jogo de Lona

30 2.496,00 74.880.00luk undil kit de embreagem

40 297,89 I1.915.60l2 Luva do Cardan spcrer und

shell und 200 62,45 12.490,00l3 Oleo de motor - galão 15w40 20 litros

autoglas und 20 2.651,45 53.029,00l4 Pará-brisa

l5 und 20 96,17 1.93 s,40

l6 Retentor do pião menton und 20 97,56 1.95 I,20

17 Sapata de freio fras le und 50 t26,55 6.327,50

l8 Sensor de temperatura bosch 1t8,77 2.375,40

l9 Sensor rotação bosch und 20 199,65 3.993,00

PC. Bernrrdo Coelho de Almeidâ, n'863, (lêntro,São BerÍrrdo - MA, Cf,P: 65,550-000
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20 Tambor de freio

16

durametal 100 498.00 49.800.00

17

2t Terminal de direção I esquerdo und r50 147,00 22.050.00

22 Terminal de direção lado direito und 150 146,87 22.030,50

Válvula de freio wabto und 30 198,90 5.967 ,00

VALOR TOTAL: DO LOTE II 4s9.97720

ITEM DESCRIÇAO MARCA Un-D. QUANT.
VALOR

I]NITÁRIO
(RS)

VALOR

rorAL(R$)

l boshAlternador und 15 947,00 r 4.205.00
? Amortecedor dianteiro cofap und 50 25 1,00 12.550,00

J Amortecedor trazeiro cofap und 50 243,80 12.190,00

4 Barra direção curta completa nakata und 30 308.90 9.267,00

5 Barra direção longa completa nakata und 30 408,98 12.269,40

6 Bico inletor bosh und 25 286,78 7.169,50

7 Borracha pará-brisa securiti und 10 l3 8,78 1.387,80

Cabeçote filtro de combustível volare und 20 99,00 1.980.00

9 Cabeçote filho lubrificante volare und 20 99,00 1.980.00

cilindro de embreagem completa knnor und 10 130,98 I .309,80

nakata und I 18,76ll Cruzetas 5.938.00

fleutguard und 50 48,71 2.435,50

fleutguard und 50 74,21t3 Filtro de ar interno 3.710,50

fleutguard und 50 64,30 3.21 5,00l4 Filtro de combustível

fleutguard und 50 44,88 2.244.00t5 Filtro de lubrificante

fi ltro separador fleutguard und 30 87,60 2.628,00

Jogo de lona de freio fras le und 20 102,00 2.040,00

und 10 1 .098,4018 kit embrenhagem meriton 10.984,00

l9 Oleo de caixa de macha galão de 20
litros

shell und 200 64,52 12.904,00

gl 200 391,88 18.376,00
Oleo de diferencial 85/140 galão de 20
litros

lubrax

lubrax und 400 64,33 25.732.002l Óleo de motor 15w40 galão de 20
litros

949.88autoglas und 9.498,80Pará-brisa

sachs und t0 1.248,91 12.489,1023 Pinhão e coroa
'\'t 11 455,4021 Retentor dianteiro sabó und

sabó und 20 3 1,88 637,60l5 Retentor trazeiro

122,7726 Rolamento de centro und 30 3.683,1 0

skf und 20 132,3027 Rolamento de roda dianteiro 2.646,00

Rolamento de roda trazeiro skf und 10 168,00 I .680,00

durametal und 20 369,4029 Tambor de freio 7.388.00

PC. Bêrnsrdo Coelho d€ Alúeidr, n'86i, (lentro,Stro Beríardo - MA, CEP:65.550-000
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VALORTOTAL: DO LOTE III 262.994,10

2t

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
(RS)

VALOR

rorAL(R$)

I Bobina Solenoide 24 volts cumes und 10 487,00 4.870,00
1 Bomba de água - aço cnh und 30 427,00 12.810.00

J conjunto farol da cabine 5 2t7,66 1.088.30
.1 Conjunto farol de seta cnh und 8 t47,61 I . l8l,36
5 Correia altemador nexpro und 50 137,54 6.877,00

6 Cruzeta do eixo traseiro cnh und 50 167,55 8.377,50

1 Dente centrâl cnh 221,88 4s.s76,00

8 Dente lateral direita cnh und 200 467,56 93.512.00

cnh 97,459 Disco de fieio do eixo traseiro 9.745,00

l0 Disco de fieio do eixo traseito (placa) cnh und 100 97,45 9.745.00

n Jogo reparo do cilindro hidráulico cnh und 50 167,73 8.3 86,s0

)2 Kit de filtros cnh und 40 487,56 19.502,40

cnh und l0 157,89t3 Lamina Wl30 7.578,90

und 10l4 Mancal aço para cardan dianteiro cnh 344,89 3.448.90

lubrax und 200 64,98Oleo 68 - galão de 20 litros 12.996,00

durametal und 200 19,98 3.996.00

t1 Pastilha de ago para freio motor cnh und l0 87,93 879,30

18 porca durametal und 200 3,00 600,00

l9 Retentor dâ roda cnh 107,45 2.149,00

20 Rolamento de centro cnh und 362,00 10.860,00

und 10 341 ,00 3.410,00Tensionador de correia cnh

267.589,16VALOR TOTAL: DO LOTE IV

LOTE V - MOTONT!'ELADORA I2OK

UNI) QUANT.
VALOR

I]NITÁRIO
(R$)

VALOR

TOrAL(RS)
ITEM DESCRIÇÃO MARCA

durametal und 30 10,90 327,00l Abraçadeira

durametal und 20 79l4 295,80l Abraçadeira reforçada

67 ,65 405,90Adaptador vargas

hid und 5 987,00 4.93s,00+ Alternador 95 amperes

405 Anel (tipo ambalite) tr\\, 16,50 660 00

trw und 50 12,30 6r 5,006 Anel de borracha

1 Anel de borracha viton durametal und 12,1 5 243,00

28
Jogo de pistão de motor com seis
unidades

cat und 2.050.00 4.100,00

PC. Bernrrdo Coelho de Àlm€ide, n'863, Centro,Sâo Bernardo - i\tÀ, CEP: 65.550-000
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9 Arruela vârgas und l0 5,89 58,90

34

l0 Barra de bronze vârgas und 10 97,60 976,00

ll Bomba d'água cat und 6 421,87 2.531,22

t2 Bronzina principal flageada std vargas und 6 295,30 1.771,E0

l3 Bucha tipo ambalite vargas und 6 124,33 145.98

l4 Calco vargas und J 24,60 73,80

l5 Canto de lamina vargas und 20 445,30 8.906,00

l6 Capa vargas und 6 104,11 624,66

t'7 Coroa dentada vargas und 5 943,00 4.715,00

18 Corrente vargas und l0 1.246,20 12.462.00

l9 Dente de suporte (azul) vargas und 10 t1 11 473,20

und 1020 Disco durametal 98,77 987,70

und2l Ejetor sabo 6 732,60 4.395,60

22 Filtro separador tecfil und 20 143,16 2.875,20

23 Filtro de ar condicionado tecfil 20 98,66 1.973,20

Filtro de ar extemo tecfil und r 82,10 3.642,00

und 20 I Z/.,) ) 2.446,6025 Filtro de ar intemo tecfil

tecfil und 20 t22,33 2.446,60Filtro de combustível

tecfil und 20 t35,66 2.713,20

28 Filtro de óleo do motor tecfil und 20 77,45 1.549,00

tecfil und 20 124,89 2.497.8029 Filtro da transmissão

tecfil und 20 148,88 2.977,6030 Filtro do hidráulico

trw und 30 40,21 I .206,303t

vargas und 20 24 77 495,4032 Guia de válvulas

und 10 224,t2 ) 1A1 )n33 Junta de cabecote varSas

und 10 21,50 2l 5,00Junta metálica sabo

vargas und 20 949,11 18.982,2035 Lamina curva 13 furos 3/4

vargas und 125,00 14.500,0036 Lamina curva 13 furos 5/8

vargas und 20 132,10 2.642,00Mancal da biela stand

vargas und 20 199,00 3.980,0038 Mancal fixo std ranhurado

durametal und l0 101,32 1.013,2039 Mangote do radiador

50 37,08 1.854,00durametal und40 Mangueira do hidráulico

6 1.387 ,77 8.326.62hid und4I Motor de partida

vargas und 20 á1 () 870,4042 Pino-trava de suporte

und 6 64,30 3 85,80,{3 Ponta longa nomal standard vargas

tnv und líI 48,76 97s,2041 Retentor da vedação dupla

45 Retentor duplo (bipartido) tr\t. und 45 31,25 1.406,25

vargas und 40 139,30 5.572,0046 Retentor vedagão dup. Com luva

41 securiti und 10 32 r ,87 3.218,70

durametal und 10 1.231,0048 Roda dentada 12.3 10.00

PC. Bernrrdo Coelho de Àlmcids, n" 863, Centro,São Bertrardo - MA, CEP:65.550-000
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19 Rolamento da roda durametal und 10 310,76 3.107,60

5

50 durametal und 3 25]l,45Rolamento de centro 754,35

5l Sapata de freio vargas und 20 124,88 2.497,60

52 Silencioso sabo und 6 198,22 1.189.32

53 Trava de pino vargas und 12,40 620,00

54 Trocador de calor durametal und 477,14 3.81',7,t2

55 Válvula de admissao vargas und 6 53,66 32t,96

56 Válvula de escape vargas und 6 54,12 324,72

57 Vidro de cabine inferior secuntl und 901,32 9.013,20

58 Vidro de cabine úaseiro secunti und 1.102,40 1 1.024,00

59 Vidro de cabine da porta secuntl und 1.588,98 15.889,80

und 10 998,1060 Vidro de cabine central secufltl 9.981,00

VALOR TOTAL DO LOTE V 212.159,70

LOTE VI - ESCAVADf,IRA DOSSAN

MARCA L \I). QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR

TOTALE$)
ITEM DESCRIÇAO

und 30 r 19,00 3.570.00I Correia do altemador da DX140LC dossan

dossan und 30 138,00 4.140,002
Correia do ar condicionado da
DXl4OLC

und r00 165,00 16.500.00J Dente para a DXI4OLC dossan

50 95,00 4.750.00dossan und4

Filtro de ar condicionado extemo da
DX 1 40LC,DX225LC A e DX225LC A-
BR

und 94,00 4.700,00dossan

und 50 232,00 I 1.600,00dossan

50 132,00 6.600,00dossan und
Filtro de ar interno do motor da

DL2OO,DL25O, DXI40LC C

DX225LCA

99,00 4.950.00dossan und
Filtro de combustível da DL200,
DL25 0,DX225LCA-BR e DX 1 40LC

120,00 6.000.009
Filtro lubrificante da DL200, DL250 e

DXl4OLC

30 215,00 6.450.00l0 Filtro separador de águalóleo da

DXl39
1.255,00 62.750,00dossan und 50ll Roletes da esteira

132,00 2.640,00dossan und 20t2

und 120 l 8,00 2.160,00dossant3 Trava do dente da DX140LC

PC. Bernsrdo Coelho de Almcida, n'863, Centro,São Bernârdo - M.{, CfP:65.550-000
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l0
l0
l0

50
Filtro de ar condicionado Intemo da

DX I 40LC,DX225 LC A e DX225LC A-
BR

] filtro de ar externo do motor da
I6 1DL200,DL250. DXl40LC e

IDX225LCA
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dossanlunalto
dossan und

I

Talque reservatório de água da
DXl4OLC
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DESCRIÇAO

VALOR TOTAL DO LOTf, VI

MARCA QUANT.UND

136.810,00

LOTE VII RETRO ESCAVADEIRA JCB

TTEM DESCRIÇAO MARCA UND QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
(RS)

VÀLOR

TOTAL(RS)

I Alternador bosh 4 2.980,00 I 1.920,00
1 Bico injetor bosh und 10 1.520,00 15.200,00

J Bomba injetora bosh und 2 8. 150,00 16.300,00

4 Bomba transferência cumes und t0 t.22s,00 12.250,00

5 Correia altemador continental und 20 168,30 3.366,00

Filtro ar primário tecfil und ]A 215,30 4.306,00

1 Filtro ar secundário tecfil und 143,00 2.860,00

Filtro combustível tecfil und 20 138,30 2.766,00

9 Filtro de óleo de motor tecfil und 20 180,10 3.602,00

t0 bosh und 1Motor partida 2.720,00 10.880.00

VALORTOTAL DO LOTE VII 83.4s0,00

LOTE VIII - MERCEDES BENS ATRON

UNID QUANT.
VALOR

T]NITÁRIO
(RS)

ITEM DESCRIÇÃO MARCA
VALOR

rorAL(R$)

I Altemador bosh und 5 1.s00,00 7.500,00

2 Barra direção bosh und 1.326,00 13.260,00

und 12 1.380.00 16.560.00Bico injetor bosh

und , 5.700.00 17.100.004 Bomba injetora bosh

tecfil und 20 29s,30 5.906,005 Filtro ar primiírio

tecfil und 20 305,00 6. 100.00Filtro ar secundário

20 260,00 5.200.001 Filtro combustível tecfil und

und 20 175,32 3.506,408 Filtro óleo do motor tecfil

und 4 2.200,00 8.800,009 Kit embreagem

und 200 45,32 9.064,00philipsl0 Lâmpadas

und J I .595,00 4.785,00bosh1l Motor paÍida
98.00 19.600.00bosch und 20012 Palhetas

4 3.460,00 13.840,00autoclass undl3 Pará-brisa

14.260,00durametal und t0 1.426.0014

l0 1.492,00 14.920,00durametal undl5

Tambor freio dianteiro

Tambor freio traseiro

und 20 400.00 8.000.00t6 Terminal diregão spacle

168.401,40VAIOR TOTAL DO LOTE VIII
LOTE IX - CAMINHÃO BASCULANTE IVECO

6

6
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I Altemador spacre und I 2.200,00 2.200.00

2 Barra direção trw und 4 1.295,00 5.180.00

J Bico injetor trw und 4 900,00 3.600,00

4 Bomba injetora trw und l 2.100,00 2.100,00

5 Filtro ar primrário tecfil und 4 321,00 1.284.00

6 Filtro ar secundário tecfil und 4 259,70 r.038,80

1 Filtro combustível tecfil und 4 253,00 1.012,00

Filtro Oleo do motor tecfil und 4 181,00 724,00

9 Motor partida spacle und 1 1.597.40 1.597,40

l0 Pinhao e Coroa durametal und J 1.600,00 4.800.00

ll Radiador bosh r.200,00 3.ó00,00

12 Tambor freio dianteiro tnY und 4 1.428,00 5.712,00

l3 Tambor freio traseiro vargas und 4 1.425,00 5.700,00

t4 Terminal direção nakata und 4 832,l0 3.328,40

VALOR TOTAL DO LOTE IX 41.876,60

LOTE X - AMBULANCIA HILUX

ITf,M DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT.
VALOR

I]NITÁRIO
(RS)

VALOR

rorAL(R$)

und 200 39,80l Aditivo radiador ACDELCO 7.960,00

cofape und 1.205.00 48.200,002
Amortecedor dianteiro Kit com os 4
am ortecedores

Bateria 100 AP moura 132,00 2l .960.00

169,80 5.094,00.l Bieleta da barra estabilizadora moLlra

continental und 40 120,00 4.800,005 Correia dentada

continental und 40 t48,20 s.928,006 Correia do altemador

frasle und 60 120,00 7.200,007 Disco de freio dianteiro

tecfi I und 100 132,00 13.200,008 Filtro de ar do motor

61,20tecfil und 100 6.1 20,00() Filtro de ar-condicionado

72,00 7.200.00tecfil und 100l0 Filtro de combustível

tecfil und 100 53,00 5.300.00Filtro de Óleo de motor

200,00lubrax und 250 s0.000,00t2 Graxa balde de 20 litros

luke und 20 900,00 18.000.00l3 Kit embreagem

I 15,00 6.900.00t4 Kit pastilha de freio
150 23,50 3.525,00t5 oleo ATF litro lubrax und

23,40 2.340,00l6 óleo de fieio

tr$ und 30 239,30 7.179,0011 Pivô superior

J
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r8 Rolamento dianteiro tm und 20 150,00 3.000,00

VALOR TOTAL REGISTRADO RS: 2.581.633,26 (dois milhões quinhentos e oitenta e

um mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)

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

5.2 - O prazo miíximo para enffega será diiirio conforme solicitação e pedido efetuado pelo
depaÍtamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de

acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, 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 garantia da plena operacionalidade do
fomecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

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

poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos

serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não

cumprimento dos prílzos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancár'ia e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 * Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas
nrts norÍrus regulamentadoras pertinentes;

undl9 Rolamento traseiro skf 95,20 I .904,00

und 2020 Tambor de freio traseiro skf 265,32 s.306,40

continental und 20 349,62 6.992.40Tensor correia alternador

continental und 20 455,39 9.107,80Tensor coneia dentada

nakata und 50 189,37 9.468.5023 Terminal direção

256.685,10VALOR TOTAL DO LOTE X

PC. Bernxrdo Coelho de A!meids. n'863, ( enlro,SÃo Bernârdo - MA, CEP: 65.550-000
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6.7 - Fiscalizar o peÍfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendolhe,
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 parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância à exigências 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 12 da presente Ata.

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

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

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 direito a reajustamento de preços

ou a atualização monetiiria;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7 .7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

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/fatura, descrição do item
fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

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

pE
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8.4 - Neúum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas

responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título 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 bancarias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste

instrumento a partir de determinação municipal, cabendoJhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ulhapassar os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada 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 Prefeitura
solicitará ao fomecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a

adeqúJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata
e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeir4 as demais empÍesas com
preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de
fracasso na negociação.

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

10.1 - A presente 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 Edital e nessa Ata de
Registro de Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78
daLei8.666193;

PC. Bernârdo Coelho de Almeida. n'{t63, CentÍo,Sào Bernârdo - §íÀ, CEPr 65.550-000
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c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos
decorrente deste registro;

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

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

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

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 fomecedor, a comunicação
será feita por publicação no Jornal Oficial do EstadoÀ4A, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.

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

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 exclusrvo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fomecedor cumpra integralmente a condição conüatual infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

I I .1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguÍos, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta

Ata de Registros de Preços.

12.I - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do aÍ. 86 da Lei 8.666193, incidentes sobre o
valor da Nota de Empeúo, na forma seguinte:

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

PC. B..trrrdo Coelho de Àlmêids. n'863, Centro.sâo Bernsrdo - MA, CEP: 65.550-000
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b) a partir do 6o (sexto) até o limite do l0'(décimo) di4 multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11" (décimo primeiro) dia de
atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da
Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de até 10%o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatiíria recusar-se a retirar a nota de empeúo injustificadamente ou se nâo
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defes4
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

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

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Mnnicipio de São Bemardo, por przlzo de aÍé 02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicataria ou contratada que deixaÍ de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, 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 Cadastro de Fomecedores do Estado por igual
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A múta eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatr.ra

a que fizerjus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não teúa neúum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, ser-

lhe-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

encamiúados ao órgão competente para 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 adjudicatríria da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não pÍoceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação por paíe da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor seÉ
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes

não forem suficientes, o valor que sobejar será encamiúado para inscrição em Divida Ativa e

execução pela Procuradoria Geral do Município;

L
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12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse príüo
encamiúála devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo,

13.1 - As infrações penais tipihcadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processojudicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas deconentes 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 vir a
adeú a presente Ata, as quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes Íicam, aind4 adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessarias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão Eletrônico ISRP n".007/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer

operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

I 6.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão,

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os

casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativ4 renunciando a qualquer

outro. por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes frmam a presente Ata, 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 8.666193 .

São Bemardo - MA, 03 de março de 2021.
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