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CADASTRO DE RXSERVA

PRoCESSO ADMINISTRÁTM Ne. nq ZoZl00it/ZOZl - CpL

VAIJDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Offcial da União
ou do Estado do Maranhão ou do munlcÍpio de São B€rnardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sedc
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPI
sob o ne. 06.125.389/0001-88, representádo neste ato pelo gestor responsável FRANCISC0 DAS CHAGAS
CARVALHO, portador da Cédula de ldenüdade ne 572348 e do CPF nq 182.609.183-15, RES0LVE, registrar
os preços da empresa: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI, CNPI; 27.179.006/0001-24, sediada na R das
Tulipas nq 345 lóquei Teresina - PI, CEP: 64.049-140, por intermédio de seu representante legal S[a)
P.OMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA, portado{a) da carteira de identidade ne 2.238-,q75 SPPPI e do CPF
ne 661.593.263-68, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata 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, sujeitando-se as partes às normas constantes
da Lei n!. A.666/93, Lei n!. 10.520/2002, Decreto n! 10.O21/19, Lei Coúplei)rÉnta. n0. 1237'2006 e suas
alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - Registro de Preço para futura Aquisição 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 ÓRGÂOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,
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 autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou
ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante preria consulta ao órgão
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazêr uso da Atâ
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este

indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificaçãc.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Re8istro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitâção ou não do [ornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou conrat"ções adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50o/c

[cinquenta por cento] dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e
ainda o quantitativo decorrente das adesões à atá de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
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ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e

Pdi d us ói B;us pdr iiLipáiiics, iiidcperrdeiiterrciite tlu irútircr u tie úr gãus irãu pai tiLipailics que, tJvsdc qge
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da Iegislação vigente

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

td LEr d vdruduE us r4 tuw4rJ iiiErcs, túaiinúos d PaIIii üÉ 5üà püüiiaáçáü iiü jüinài U'rL'c'
do Esrado/MA.

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

4.1 - 0 preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos regisFados nestâ Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

Obiêto Regisü'o de Preço parâ futura Aquisição de mobiliários de sàla de aul4 para atender âs necessidades
da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

n1

05

ITEM DI§CRIMINAÇÂO UNID QUANT.
Uniúrio Total

coNluNTo ,qLUN0 / CJA-0+ABS (P.qRA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E

1,59M1

ENSINO

FUN DAMENTAL

anNtItÀtTal 1),'l

269,3 33.393,20

02 CONIUNTO ALUNO / CJA.O4.MDF (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E

1,59M).

ENSINO

FUNDAMENTAL

coNluNTo 130
zta,34 24344,20

03 CON'UNTO ALUNO / CJA-Os.ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,,I6M E

L,7 6M)

ENSINO

FUNDAMENTAL

CNNIIINTN I ?n

271,26 35.263,80

^4 CONJUNTO ALUNO / CJA-os-MDF IPARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E

r,7 6M).

ENSINO

FUNDAMENTAL

CONIUNTO 130
279,32 2A.511,60

CONIUNTO ALUNO / C'A-06-ABS (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E

1,88M).

ENSINO

FUNDAMENTAL

CONJUNTO 124
249,49 35.A96,7 6

06 CONJUNTO ALUNO / CIA.O6.MDF (PARA
ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E

1,88M)

ENSINO

FUNDAMENTAL

CONJUNTO 130
235,9A 30.677,40

07 CONIUNTO PROFESSOR,/ C' P.01. I ENSINO

FUNDAMENTAL

CONJUNTO 9g
333 32.967,OO

VALOR TOTAL 225.O93,96
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5.1 - Os itens registrados 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 ellh-eBà será diái io conforme soiiciLição e pedido eíetuàdo pelo dÉpaÍüliieiito
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6,1 - Executár o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeiturâ Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais preiuízos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitâdos 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 Promovcr todos os mcios ncccssários à garantia da plcna opcracionalidadc do fornccimcnto, inclusivc
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta 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 eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui estalrelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de comespondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

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

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou pre.iuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratâda adotâr todas âs

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

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentâda;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

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

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclârecimêntos que venham a s€r
solicitados relativamente ao objeto deste Edltâl;

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

PC. Bernrrdo Coelho de Almeidr, n" 863, Centro,Sio Bernrrdo - MÂ, Cf,P: 65.5S0-000
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7.4 - NotiRcar 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 reaiustâmento de preços ou a aü.ialização
monetária;

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 atestáda pela
Secretária responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,
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
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentaçAo das nctas fiscais em fâturas.

8.4 - Nenhum paBamento isentârá o FORN ECEDOR/CoNTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - 0 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 bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços regisEados 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, cabendo-lhe no mâimo o rcpasse do percentual dêterminado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderâo 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 época do registro;

9.3 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de rnercadc, a Prefeitura solicii.erá ac
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Atâ e convocar,
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 licitação êm caso de fracasso na negociação.

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

PC, Bernrrdo Coelho de Almeidr, h" 1163, Centro,Sào Bernrrdo - MÀ, CDP: ó5.550-000
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10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constãntes nô Editâl e nessa Atâ de Rêgistro de
Preços;

b) Quando o fornecedor 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 da Lei8.666/93;

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

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

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

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sextâ ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço regisEado, o íornecedor será informado por correspondência, 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 publicaçâo no lornal 0ficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da

úlüma 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 aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão 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 execução e/ou sustâr o pagamento 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 propostâ devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encar8os sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

12.1 - 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 íorma següinte:

PC. Bernsrdo Coclho d€ Alm€idr, n" 863, Ccntro,Siio Bcrnrrdo - MA, CEP: 65.550-000
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aJ atraso até 05 (cincol dias, multa de 020lo (dois por cento);

b) a partir do 6q [sexto) até o limite do 10q (décimo) di4 multa de 04% [quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do 11s (décimo primeiro) dia de atraso.

12,2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. UI e IV, da Lei 8.666193, pela inexecuçâo total ou
parcial do objeto ad.iudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Educação
poderá, garantida a prévia e ampla dêfesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por centoJ sobre o
valor adjudicado;

112 ç. a ..rr,,Il^^ÊÁ-i^ -^.- I^ ^*-^-L^oq,qql@Ellolll,uJlllllauollgtllçoytçJçlr@l

situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

\/ 12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

l, ?, C.'.^^-.ã^ t^--^-,i-i-.1^ 
^--+i^i-^- Á^ li-ii.-Ã^. ^ ihÉ^,.1i6^rt^ r^ ^^-r.-r-- -^tf ^ iI!!hi^íÉi^ /l^

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

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
owioirl: nere ^.artamê ancai,. ^ rat rÍl,maht^ A2 awâ.'r.ãô.la co,r nhialn h;^ h2õrivar a nr^n^crâ fâlhâr

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
Fornecedores do Estado por igual perÍodo, sem prejuÍzo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A mlllta eventualmente imposta à contrat?dâ sê!"á automaticamÊlltp (lcscontada da fatrrrâ â quÊ Ezê!"
jus, acrescida de ]uros moratórios de 10á (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, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multâ, após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que se,a inscrita na

dívida ativa do MunicÍpio, podêndo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança iudicial da multa;

12.6 - fu multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punívelvenha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contâdos
da intimação por parte da Secretâria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos

créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes não forem suficientes, o valor
que sobejar será encaminhado para inscrição em DÍvida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do
MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contar da ciência
da iltimação, poderrdo a Adnriuistr-ação r-ecortsidetat sua decisào ou oesse prazo ettcarnirthá-la
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da [orma legalmente
previstâ, sem prejuízo das demais cominaçôes aplicáveis.

PC. Eernrrdo Coelho d. Àlmeid., r" 863, C.n.ro'Sio B.rr.rdo - MA, CEP: 65.550-ooo
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14, DOS RECIJR§OS ORÇANENTÁRTAS

14.1 - As despesas rlecorrerltes das contrataça)es oriundâs da presente Atã de Registlo tie PIeços, coi'rerào
à contâ de clotâção orçamentária do ano em curso, ou das demais que possarn vir a lderir r preserrte Ata. ás
quais serào elencadas em nromento oportuno;

,5. DÁ§ OrSOsgrE§ rrrrÍS

11,.1 -As pâr'tcs lican. aiüda, adstritas às seguintes disposicôes

I - Todas âs âltcrações que se Í'izerem necessár'ias serào rc8istradas por intcrmédio de lrvratura de ternto
âditivo a presente Ata de Registro de Preços.

ll - Vi[c,Jl. n-se a esta Atâ para fins de análise téeni('a, iurÍdicâ e decisào superior o Edit.rl de Pregiio
EL.trônico ISRP nq.020/2021 e seus anexos e as propostas das licitar)tcs rlrssiÍicadas.

lll - E vedado caucionir ou utilizar o contrato decorrente do presente Iegistro pilrà quaiquer opt laç.io
Íinanceila, sem previa e expressa a[torização da Preteitura.

t6. DO FO$O

16.1 - As pártes c(nltratantes elegem o Foro da Comarca rle Sào Bet'nardo, Estâdo do Maranhào, corno
competente para dirimir qtIaisquer questões oriundas do presente (ontrato, inchtsive os casos omiss(]s. que
não puderem ser resolvidos pela yiâ administrativa, renunciândo á qtlâlquer outIo, por mais privilcgiado
que seia.

16.2 - e po
rrm só ete
8.666/93.

r estarem de acordo, as partes Íirmanr J pIesente Ata vi.rs de igual tcor o tbrma p. a

ito lega l, ficando uma via arquivada da sede d E, na folnta do Art. 60 da Lci

ernardo - MA, 01 de iuiho de 202 I

feitn!' Muni .ri São Be a rdo
f'ra nci co das gàs Car a lho

.. - - - -- - -;J*r,..,r.i..... ;! i,:.. :...:: ,; ;,,.. 1-..t.., f ..2.,- -;.,,... /t
R ÉRANCKI,IN DO RIGO i\IA I:IREI,I
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