
c a>\
;olha:

§_-PRÊ!'EtTt R..\ ltt \t('tpAt. D[ S.{O BUR\.{ RDO
l.\ L\ t)o Do lt {R r\ U.io

--v-
PR,\(:,r BER\ÁRDO ('OUl.lto DE Âl.M[lDA \,'8ó2 _ (.r]N,t.Ro sÂo BERNÂRDO,I|A

( \P.l: 06.125.J89/000t-8E
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vAUDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publlcaÉo no Diário oncial da uniâo
ou do Estado do Maranhão ou do municipio de Sâo Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNp,
sob o np.06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRÂNClsco DAs cHACÂS
cARVALH0, portador da cédula de ldentidade nq 572348 e do cPF nq 182.609.183-15, REsoLvE, registrar
os preços da empresa: YAMOVEIS COMERCIO E SERVTÇOS ElRELl, CNpl: 30] 47.369 /OOOL-23, sediada na
Av. leronimo de Albuquerque Maranhâo nç 337 Bequimão São Luis - MA, CPE: 65.063-395, por intermédio
de seu representante legal S(a) Cipriano Amorim Cadastro, portãdo(a) portador da cârteira nacional de
habilitâção ne 00225292029 - DENTRAN/MA e do CPF ne 418.559.303 nas quanridades estimadas nâ seção
quatro desta Atâ de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item,
atendendo as condiçôes previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, suieitando-se as partes às normas constantes da Lei nq. 8.666/93, Lei nq. 10.520/2002, Decreto nç
10.024/19, Lei Complementar ne. 123 /2OO6 e suas alteraçôes, e em conformidade com as disposições a
seguir:

1.1 - Registro de Preço para futura Aquisiçâo de mobiliários de sala de aula, para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA,

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a Íirmarem contratâçôes nas quantidâdes
estimadas, podendo ocorrer licitaçôes especiÍicas pâra aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinent€,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive âutárquias Íederais, €staduais ou municipais de órgâos públicos, estatâis ou
ainda de re8ime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao ór8ão
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do re8istro de preços, quando deseiarem fazer uso da Ata

de Registro de Preços, deverâo manifestar seu interesse junto ao órgào gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praücados, obedecida a ordem de

classificagão.

2.3 - Caberá ao tbrnecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitâçâo ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
re8istrados em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obriEações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôes ou contratâçôes adicionais, nâo poderão exceder, por ór8ão ou por entidade, a 50o/o

[cinquentâ por cento) dos quantilativos regisrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro dê preços não poderá exceder, na ta lidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
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3.1 - O gerenciamento deste instrumênto caberá a Preleitura Municipal de Sâo Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicaçâo no lornal OÍlcial
do Esrado/MA.

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

4.1 - O preço a quantidade e a especificaçâo dos serviços ou produtos reSistrados nesta Ata encontram-se
indirados na tabela abaixo:

-n"Ertro 

a" rr"ço p"ruãturã Aquisição de mobiliários desala de aula, para atendei ài n à.".i iauá 
"t

i da Prefeitura Municipal de Sào Bernârdo/Ma.
Obieto

ITEM DISCRIMINAçÃO

01 coNluNTo ALUNo / CIA-o+A8S IPA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M

02 CON]UNTO ALUNO / CIA.O4.MDF (PARA

ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E

1,59

03 coNluNTo ALUNO / CIA-os-ABS (PARA

ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,,I6M E

I 76M
CON'UNTO ALUNO / CJA.Os.MDF (PARA

ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E

coNIUNTO PROFESSOR / CIP-01

130

l:10

124

T0 130

c0N,uNTO 99

PREç()5 RS

Un itário Total

269.3 33.393.20

218,34 28.'.184,20

271.26 35.263,80

UNID QUANT
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E FUNDAMENTAL
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FUNDAMENTAL
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FUNDAMENTAL
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1.76 t\4
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05 coNIUNTO ALt'NO / CIA.06-ABS (PARA ENSINO

ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E FI,NDAMENTAL
1,88
CONIUNTO ALUNO / CJA.O6.MDF (PARA ENSINO

ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E FUNDAMENTAL
1,BI]M

ENSINO

FUNDAMENTAL

.: 
--- 

?
ENSINO

FUNDAMENTAL

219.32 28.51 1.60

289,49 35.896,76

235,98 30.677,40

333 32.967,OO

--l

CONIU N

r
VALOR TOTAL 225.O93,96

5.1 - Os itens registados deverâo ser executados conforme termo e reí
frdcionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor co n te.

ci o ital de lbrnra

P(. B(r.rrdo Coelho dc Alm.ldr. n't6J, (.nlro.Sio Btrnrrdô :65.5511-llll0

(le\tti.rnrrntr r rrnrpTrrvad,i.r !.lrt.l!, Ft . ,r l,r, 'r 'rt rr\ 1 i, , ,\ ,l.l l(,{i\in(i(r \ q,,l]:,,

3. DA GEfrENCU DÁ PNE§frTTE IÍA Di NEGISTN) DE PNEçOS

i 1,59M)



L) oll
Àuhric,a:

PREFEITIIRA }TI'\I(:TPAL DE SÂO BfRNARDO
T:S1ADO DO YARAN}IAO

PRAÇÂ BERNARDO ('OE[.HO DÍ: ÂL ETDA \" E62 _ Cr:N rRO _ SiO BER\.{RD(yuA
( \P.l: 06.I25.Jt9/ÍX[l-88

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme soiicitaçAo e pedido eÍetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo - ülA.

6.1 - Executar o Íornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais preiuízos decorrentes do descumprimento
das condições estâbelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cuias reclamações se
obri8am a atender prontâmente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que veriÍicar quando da execuçâo dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à Barantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação dê qualquer natureza;

6.4 - A faltâ de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto deste
edital e não a eximiÉ das penalidades a que está suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, contâ
bancária e outras ,ulgadas necessárias paÍa o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e íazer cumprir a legislaçâo de segurança e Administração no trabalho. previstas nas normas
re8ulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
ônus decorrentes, Tal Íiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Pre[eitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalizaÉo de sua
parte, pêlos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratâda adotar todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exi8ências das autoridades competentes e às disposições
le8ais vigentes;

6,9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste editãl e d€ acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execuçâo caberá penalidade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata

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

7.2 - Fornecer à empresa â ser contratada todas as informaçôes e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto dest€ Edital;

7.3 - EÍetuar o pagamento à empresa nas condiçóes estabelecidas neste Edital;

7-4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimen!o do objeto;
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7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse íato nâo será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçàcr
nronetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execufro das obrigaçôes assumidas pelo contratado

8.1 - 0 pagamento será efetuado até 30 dias após a emissâo da nota fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responsável;

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item [ornecido,
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
[ornecedor, para as necessárias correções, com as informaçôes que motivaram sua reieição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentaçâo das notas fiscâis em faturas.

8.4 - Nenhum pa8amento isentará o FORN ECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitaçâo definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante nâo efetuará pagamento de título descontãdo, 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 serâo de
responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ào inalterados pelo período 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 revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originâlmente 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

fornecedor, mediante correspondência, reduçào do preço registrado, de forma a adequá-la.

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 primeira, as demais empresas com preços registrados,
catrendo rescisâo destâ ata de re8istro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatÍveis com os de mercado os preços re8istrados que forem iBuais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nts segu tes situaçôes;

)\
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a) Quando o fornecedor nào cumprir com as obÍigações constantes no Editâl e nessa Ata de Registro de
Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão adminisrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XIl, XVll e XVIII do art. 78 da LeiA.666/93:

c) em quaisquer hipóteses de execuçâo total ou parcial da requisiçâo/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

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

e) por razôes de interesse público devidamente demonstradas e iustificadas;

! descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a
qual será iuntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será íeita
por publicação no lornal OÍicial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

10.4 - A solicitaçâo do fornecedor para cancelamento dos preços reSistrados poderá nâo ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarâo todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execuÉo e/ou sustar o paBamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente
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;

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tdbutos incidentes, taxa de administraçâo, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de
Preços.

12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, suieita 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 seBuinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 020lo (dois por cento);
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b} a pârtir do 6q (sexto) até o limite do 10! (décimol dia, multa de 04% [quatro por cento), cârlcterizando-
se a inexecuçâo total da obrigação a par.tir do l1o (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuizo das sanções cominadas no arL 87, l. lll e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adludicado, o MunicÍpio de Sào Bernardo, através da Secretaria Municipal de Saúde
poderá, Barantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 100/o (dez por cento) sobre o
valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho iniustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da [eitura 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 adiudicado;

12.3.2, Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com o Município de
São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adludicatária ou contratada que deixar de entre8ar ou apresentâr documentaÉo falsa
exiSlda para o certame, enseiar o retardamento da execuçâo de seu objeto, não mantiver a propostâ, falhar
ou fraudar na execução do confato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, Íicará impedida de licitar e contratar com o Municlpio pelo prazo de âté cinco anos
e, se for o câso, o MunicÍpio de Sâo Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratâda será automaticamente descontada da fatura a que flzer
ius, acrescida de ju ros moratórios de 1yo (um por cento) ao mês. Caso a contratada nâo tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua intimaÉo, para efetuar o pa8amento da multa, após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgâo competente para que seia inscrita na

dívida ativa do MunicÍpio, podendo, aindâ a Pre,eiturâ proceder à cobrança iudicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seçâo não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de Sâo Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 {cinco) dias úteis, contados
da intimaçâo por parte da Secretaria Municipal de Saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos
que esta possuir com a Secretaria Municipal de Saúde, e, se estes não íorem su[icientes, o valor que sobejar
será encaminhado para inscriçâo em Díüda Ativa e execuçâo 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 intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
devidamente informada para a apreciação e decisâo superior, dentro do mesmo prazo,

13.1 - As infraçôes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão ob,eto de proc€sso iudicial da forma legalmente

oll

prevista, sem preiuÍzo das demais cominações aplicáveis
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14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Atá de Registro de Preços, correrão
à contr de dotaçâo orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás
guais serão elencadas em momento oportuno:

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

| -'l'odas as alterações que se fizerem necessárias serâo registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

ll - Vinculãm-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurÍdica e decisão superior o Edital de Pregão

Eletrônlco ISRP ne.020/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorizaçâo da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Eernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela via administrdtiva, renunciando a qualquer outro, Por mais Privilegiado
que seja.

16.2 - e po
um só eíe

8.6661e3.

r estarem de acordo, as partes firmam a p resente Ata, )vias de igual teor e forma para
na forma do Art.60 da l.eiito legal, ticando uma via arquivada da sede

rnardo - MA, 01 de julho de 2021.
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