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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
EsrADo oo ntenetHÃo

rRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N'862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MÁ
CNPJ: 06.125.389/0001-88

â0 j)l

PROCESSO ADMINISTRATM Ne. ne 2O21OO61/2OZL - CPL

VALIDADE: lZ (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Uniào
ou do Estado do Maranhão ou do município 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 CNPJ

sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISC0 DAS CHAGAS

CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade ne 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, RESoLVE, registrar
os preços da empresa: W. CALDAS DE 0LIVEIRA, CNPI: 22.193.243 /0007-26, sediada na Av. Paulino Neves

s/n Centro Paulino Neves - MA. por intermédio de seu representante legal Sre(a) William Caldas de 0liveira,
portado da carteira de identidade ne 259067420039 GEJUSPC/MA e do CPF nq 329.252.553-53 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 ne.8.666/93, Lei ne.

1.0.520 /2002, Decreto ne 70.024179,Lei Complementar nq. 123/2006 e suas alteraçÕes, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1.1 Regisho de Preço para futuro fomecimento de material elétrico, para atender as necessidades da Prefeitura

Municipal de São Bemardo/MA.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRCÃOS E ENTIDADES a firmarem contrataçôes nas quantidades

estimadas, podendo ocorrer licitaçôes especificas para aquisição do[s), obedecidas a legislação pertinente,

sendo assegurada ao detentor do registro a preferênciâ de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua ügênciâ, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou enüdade
da Administração inclusive autarquias íederais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou

ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgâo

gerenciador.

2.2 - 0s órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando deseiarem fazer uso da Ata

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador dâ Ata, para que este

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

classificação.

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

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos

registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigaçóes anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão excedel por órgão ou por entidade, a 500/o

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e
ainda o quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quanütativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Órgão gerenciador e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR-DO
ESTADO DO MARANHÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.3E9i0001-88

para os órgãos participantes, 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 Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicaçâo no fornal Oficial

do Estado/MA.

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

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

ill

Obieto Registro de Preço para futura fornecimento de material elétrico, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de São Bernardo,/Ma.

LOTE I - MATERIAL

DESCruçÃO MARCA UNID QUANT. VLR UNIT VLR TOTAL

1 Alça reformada para cabo 4/OAWG AWG UND 440 8,16

2 Armação secundária em poste DT 01 estribo MILANO UND 330 10

3 Armação secundária em poste DT 02 estribo MILANO UND 2ZO 23,65 5.203,00

4 Armação secundária em poste DT 04 estribo MILANO UND 110 22,35

5 Botão verde Contato NA Schneider 110 60,05 6.605,50

6 Botão vermelho Contato NF METALTE
x UND 110 60 8 6.688,00

7 Cabo AL 1X1I0AWG NU CAA
KG 220 32,36 7 .Ltg,20

B Cabo Quadripolar Tipo PP resistente ao

fogo, baixa emissão de fumaça e baixa
toxidez, de cobre 0,6/1KV, temP mole
encordoamento CLS # 6 mm2

PRYSMIA
N

M 330 15,9 5.247 ,00

9 Cabo Quadripolar Tipo PP resistente ao

fogo, baixa emissão de fumaça e baixa
toxidez, de cobre 0,6/1KV, temp mole
encordoamento CLs # 16 mm2

EPROTEN
AXCT

M 275 47,6

10 Cabo Quadripolar Tipo PP resistente ao

fogo, baixa emissão de fumaça e baixa
toxidez, de cobre 0,6/1KV, temp mole
encordoamento CL5 # 4 mm2

PRYSMIA
N

10 2.750,O0

PC. Bcrnardo Coelho de Almeida. n'E63, CeÍlro,São BtÍÍsrdo - lIA, CEP: 65.550-000
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÂO BERNÀRDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

10,5 2.425,50Megatron M

11 Cabo Tripolar Tipo PP resistente ao fogo,

baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, de
cobre 450/750V, temp mole
encordoamentoCL5 #6 mm2

L1-.264,OOM 440 25,6

1,2 Cabo Tripolar Tipo PP resistente ao fogo,

baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, de
cobre 0,6/1KV, temp mole encordoamento
CLS # 10 mmZ

160.000,00M 20.000 8COBRECO
M

13 Cabo Tripolar Tipo PP resistente ao fogo,

baixa emissão de fumaça e baixa toxidez, de
cobre 0,6/1KV, temp mole encordoamento
CLS # 2,5 mmZ

4.950,00M 550 9COBRECO
M

14 Cabo Tripolar Tipo PP resistente ao fogo,
baixa emissão de fumaça e bâixa toxidez, de
cobre 0,6/1KV, temp mole encordoamento
CLs # 4 mmz

4.725,007,5

Corfio/Co
brecom/SI
L/SCCABL

E

M

Cabo unipolar especial, resistente ao fogo,
baixa emissão de fumaça e baixa toxidez,
sÍngelo de cobre, encordoamento CL5

0 # 10 mm26 1,0k

15

10.39s,00330 31,sTelebrás
UND16 Caixa de Passagem Metálica l.5x15cm

44 97 .279,60Megatron MCabo 400 metros PP 2X2,5

7 .497 ,OO180 47,6518 Caixa de Passâgem Metálica 20x20cm

63.020,00UND 100 630,2STI
50 am
Caixa de comando para iluminação pública19

645,3 64.530,00UND 100WEGChave comando IP completâ

120,06 12.006,00UND 100WEG21, Chave contactora monopolar 220v 5cv

190,3s 19.035,00100WEG22

21.,6 2.160,00UND 100WEGChave Comutadora 3 POS zNA ACE23

16,9 3.718,00UND 22024 Cinta circular de 140mm

2.046,00110 18,6DIVERSAS UNDCintâ circular de 250mm

3.432,00110 37,226 Cinta retangular de 250x210mm

880,00110 8CASTMET
AL

UND27 Condulete AL T 3/4" com rosca

886,60110 8,06CASTMET
AL

UND28 Condulete AL tipo C 3/4"

30,05 3.30s,s0110Condulete AL tipo T 1 1/2"29

1.685,20110 75,37CASTMET
AL

UND30

62,35 6.8s8,50UND 110CASTMET
AL

31 Condulete AL tipo T 2"

1.001,00L9UNDConector emburrachado

1.650,00UND 110Montado33 Conector Perfurâção CU/ÁL 2,5A1'0-
16A50MM2

P(]. Bernardo Coelho de Almeidâ, n" E63, Centro,São Bernrrdo - MA, Cf,P: 65.550-000
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eRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA N' 862 - cENTRo - sÂo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.861,80Conjunto air-stop 20ê UND

40 4.400,00
Termo

American
a

110
Luva Eletrod PVC rosc 4"

5.225,000,95M
36 Metros de Cobre de 1,5 mm fio de cobre

2 11.000,00M 5500COBREBO
M

37 Metros de fio Cobre de 2,5 mm fio de cobre

566.038,3TOTAL GERAL DO LOTE I

LOTE II - MATERIAIS E TR|CO r ( RIAS E PROIETORES)PADAS, LUMI

VLR TOTALQUANT. VLR UNITMARCA UNID,ITE
M

DESCRIÇAO

6.039,00167 Lâmpada Fluorescente compacta - 15W

8.019,0018UNDTaschibraLâmpada Fluorescente compacta - 20W2

990 16Taschibra UNDLâmpada Fluorescente compacta - 32W3

47.080,00550 85,6UNDTaschibra+ AltoLâmpada Fluorescente compacta
Fator de Potenciâ 105W

15.840,0016990'faschibra UND5 AltoLâmpada Fluorescente compacta
Fator de Potencia 32W

38.77 5,O010,5550Taschibra UND6 AItôLâmpada Fluorescente compacta
Fator de Potencia 65W

45.292,5082,355s0Taschibra
AltoLâmpada Fluorescente comPacta

Fator de Potencia 84W
7

14.080,005s0 25,6UNDPhilipsLâmpada vapor de sódio 100 WB

72.292,5022,355s0Philips9 Lâmpada vapor de sódio 150 W

12.292,5072,3s5s0UNDPhilips10 Lâmpada vapor de sódio 250 W

8.800,0016550UNDPhilips11

77.76s,O032,3550UNDPhilipsLâmpada vapor metálico 100 WL2

5 6.116,50170,05330UNDPhilips13 Lâmpada vapor metálico 1000 W

18.480,0033,65s0UNDPhilipsLâmpada vapor meúlico 250 W1,4

22.t76,OO40,32s50UNI)Lâmpada vapor metálico 400 W15

47.766,95620,3sUND 77I)erfect

Luminária em corpo de alumínio injeta
alta pressão com acabamento em pintura
eletrostática; difusor de vidro; refletor em

alumínio polido anodizado e selado; com

compârtimento para equipamentos
auxiliares incorporados internamente a

luminária; fixação em ponta de braço; grau

de proteção IP66 e resistência a impacto
ada VS e VT 70-100-150W

doa

IKOE ra Lâm

16

20.130,0091,5220UNDshoppled1,7 Luminárias Aberta Base 40 E

30.030,0054,6550UNDRCMProietor de embutir para lâmpada vapor de

metálico 100 W
18

PC. Bernrrdo Coelho de Almeids, n'863, Centro,sto Btrnerdo _ ltA' CEP: 65'550_000
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÁO BERNÂRDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-8{l

1o,23 38.626,50RCM UND 5501,9 Projetor de sobrepor para lâmpada vapor
de metálico 1000 W

30 16.500,00RCM UND 55020 Projetor de sobrepor para lâmpada vapor
de metálico 250 W

70,3 38,665,00RCM UND
2L

530.606,45VALOR TOTAL DO LOTE II

LOTE III - MATERIAIS ELETRICO II ( MPADAS, LUMIN

VLR TOTALQUANT. VLR UNITITE
M

DESCRI o

9.075,00550 76,5Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 20 W CLED1

14.080,00UND 550 25,6CLED2 Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 30 W

5s0 30,36 16.698,00CLED UND3

550 85,6 47.080,00UND4 Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 70 W

220.198,00UND 550 400,36CLED5 Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 500 W

22.495,OOUND 550
REAL
VIDA

6 LumÍnária aberta Soquete E-27

500,05 50.005,00UND 100

Tecnologi
a

Samsumg

Luminária LED em corpo de alumÍnio
injetado a alta pressão, com acabamento em
pintura eletrostática; difusor liso plano;
conjunto óptico com módulos de 128 LEDs

com lentes incorporadas; dÍmerizavel 0-

10V; driver incorporado a luminária com

dissipador de calor; tensão nominal 220V;
FP mínimo 0,95; temperatura de trabalho
até 40eC; indice de reprodução de cor
>70%; vida útil mÍnima de 60.000h; encaixe
para ponta de braço com ajuste de

inclinação; grau de proteção IP66 e

resistência a impacto IK08, com fluxo
luminoso mÍnimo de 30.0001ux

7

55.000,00100 550UND

Tecnologr
a

SamsumgI

Luminária LED em corpo de alumínio
injetado a alta pressão, com acabamento em
pintura eletrostática; difusor liso plano;
conjunto óptico com módulos de 64 LEDs

com lentes incorporadas; dimerizavel 0-

10V; driver incorporado a luminária com

dissipador de calor; tensão nominal 220V;

FP mínimo 0,95; temperatura de trabalho
até 40qC; Índice de reprodução de cor
>700lo; vida útil mínima de 60.000h; encaixe
para ponta de braço com aiuste de

inclinação; grau de proteção IP66 e

resistência a impacto IKOB, com fluxo
luminoso mínimo de 17.0001ux

434.631,00VALOR TOTAL DO LOTE III

PC. Bernârdo Coelho de Almeidr, Í" E6J, (leotro,Stro Bernârdo - MA' CIP:65'550-000

t

ü

550Projetor de sobrepor para lâmpada vapor
de metálico 400 W

UNID.

UND

Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 40 W

CLED

I

40,9

LOTE IV - MATERIAIS DIVERSOS I
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
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,l

VLR TOTALUNIDMARCAITE
M

DESCRI o

400 40.000,00100Brum UNDQuadro de comando e proteção de sobrepor
externo IP 65 600x400x2001

31.060,00310,6UND 100Brum2
Quadro de Distribuição/Comando Metálico
de embutir 40 circuitos com barramento
Fase, Neutro e Terra

9.729,00230UNDTaf
calxa ralra orote
Quadro de medição Monofásica PVC com

3

195,6 35.208,00180UNDTafQuadro de medição Polifásica Metálico com

TC's e caixa para proteção geral4

12.834,0071,3180UNDTaf5
catxa ra ralrote o
Quadro de medição Polifásica PVC com

7 .257 ,6040,32UND 180DemapeReator externo para lâmpada vapor de

sódio 150 W

12.600,00180Demape UND7
Reator externo para lâmpada vapor de

sódio 250 W

10.728,0059,6UND 180DemapeReator externo parâ lâmpada vapor de

sódio 70 WI
7 .245,0040,25UND 180DemapeReator externo para lâmpada vapor sódio

100 w9

36.000,00200180UNDDemapeIâmpada vaporReator externo Para
metálico 1000 W10

14.400,0080180UNDDemapeIâmpada vaporReator externo Para
metálico 250 W

11

17.154,0095,3180UNDlâmpada vaporReator externo Para
metálico 400 W72

26.622,0O18,3340UNDSiemens13 Relé de sobrecarga 124

32.300,0095340UNDSiemensRelé de sobrecarga 25qL4

34.000,00100I.]N D 340SiemensRelé falta de fase 380v

29.206,0085,9340UNDSiemensRelé de tempo 220v

30.804,0090,6340TJNDSiemensRele bimetálico de 11-25ê17

27.200,0080340UNDSiemensRele bimetálico de 6-18418
7 47,0012,3560KCEsab1,9 Solda em barra

23.438,40195,32UNDAltronicSupervisor de tensão monofásico20

22.838,40190,32120I]N DAltronicSupervisor de tensão trifásico21,

11.832,0098,6770UNDRepumeSuporte para 01 pétala22
12.600,00105720UNDRepume23 Suporte para 02 Pétalas

4A5,797 40VALOR TOTAL DO LOTE IV
LOTE V- MATERIAIS DIVERSOS II

VLR UNITQUANT.UNID.MARCAITE
M

DESCRI

45.000,001.800,0075Schneider
electric

Bastão de Salvamento e Resgate NR10
1

11.703,00195,0560UNDSegunaBolsa para Vara de Manobra NR102

16

PC. Bernerdo Coelho de Almeids, n" 863, Centro,São B€rnerdo - MA' Cf,P: 65'550-000

VLR UNITQUANT.
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70

Demape
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I

UND

I
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3
Capacete Aba Total NR10 com Carneira e

Jugular 3M
UND 720 40 4.800,00

4
Capuz Balaclava para Eletricista NR 10
Risco 2 Retardante a Chamas contra Arco
Elétrico

Carbografi
te

UND 120 702

5
Cinturão Paraquedista Eletricista N R10

100 12.000,00

4.800,006
Cone PVC Flexível 75cm Laranja e Branco
com 2 Faixas Refletivas

Plastcor UND 720 40

Coniunto Aterramento para Linhas de
Distribuição [B.T') NR10

Seguna UND 100 1.050,30 10s.030,00

B M 200 6,35 7.270,00

9 Detector de Tensão Por Aproximação NR10 UND 110 45,6 5.016,00

10
Escada de Fibra de Vidro Extensível NR10
3,60m fechada [12 degraus) e 6,00m aberta
[19 degraus)

Escafort UND 50 900,00 45.000,00

11 escada de alumínio de 12 degraus UND 50 775,6 36.280,00

1.150,60 23.012,0012
Escada de Fibra de Vidro Extensível NR10
4,80m fechada (16 degraus) e 8,40m aberta
[27 degrausl

Escafort UND 20

110 1.815,0013 Fita Zebrada Demarcação de Área 3M UND

490,30 14.709,00L4
Luva de Borracha Isolante de Alta Tensão
para Eletricista NR10

Orion PAR

15 Luva de Raspa 'lanel PAR 220 9,00 1.980,00

81,,6 L7 .952,0016
Máscara tipo Respirador Descartável PFF-1 Carbograíi

te
UND 220

1 770,001,7
Óculos de proteção Escuro Carbografi

te
UND 110

Carbografi
te

UND 110 7 770,0018
Óculos de proteção Incolor

1,9 Protetor [Bloqueador] Solar 2L 3M UND 110 85,6 9.416,00

3M UND 110 3 330,0020
Protetor Auditivo Auricular Tipo PIug de
lnserção de Silicone com Cordão Atenuação
13 dB NRR-sf

353.893,00VALOR TOTAL DO LOTE V

LOTE VI _ FERRAMENTAL.

MARCA UNID. QUANT. VLR UNIT VI-R TOTALITE
M

DESCRIçÃO

1 Alicate Amperímetro Digital 10004 CA CAT
Ul

Minipa UND 25 670,35 15.508,75

2 Alicate Bico Reto 6" isolado 1000V Cedore UND 25 60 1.500,00

3 Gedore UND 25 30Alicate Corte Diagonal 6" isolado 1000V

4 Alicate De Pressão 10 Pol Gedore UND 25 23,6s
5 Alicate universal 8" isolado 1000V Gedore 47,25 1.O31-,25

PC. Berrârdo Coelho de Almeidr. n" 86J. (lentío.São Bernârdo - MA, (lf,P: 65.550-000

I

carbograri uND I rzo

I

l

7

Corda Esútica Trançada Poliamida (Nylon) 
|

12mm NR35 e NR18 para Trabalho em I Arteplas
Altura l I

Minipa

I Mor

I

I 16,50

JU

I

I

I

I

750,00

UND I ZS

72.240,00 
I

I

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÁO
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27,35 533,75UND 25Gedore6 Alicate normal

73,68 592,00UNI] 25Starret7 Arco de serra

1t) 640,0040Panassoni
UNDI Bateria 9V

2.800,0040 10Seguna UNDBolsa Balde de lona para ferramentas9

3.600,0040 90UNDVonder
Bolsa para transportar ferramentas, em

Iona fio 10, fundo reforçado, com alça e

orta cadeado
3.026,0040 15,65UNDGedore11 Chave ajustável 12"

1.000,00UNI) 1EGedore72 Chave Catraca Reversível 1/2"

472,50?q l-6,5Gedore
Chave fenda 6.5 mm, comprimento da haste
150 mm, isolada 1000V

4t2,751( 16,s1UNDGedore74 Chave phillips PH1 comprimento da haste

80 mm, isolada 1000V

262,5010,575UNDGedoret5 Chave phillips PH2 comprimento da haste

100 mm, isolada 1000V
368,7514,7525UNDGedoreChave ripo canhão 3/16" isolada 1000V

30,05 757,251EUNDGedoreChave tipo canhão 5/16" isolada 1000V

1,140,0045,6,qUNDGedore1B Chave Tor Reta, com cabo, isolada 1000V

1.058,7525 42,35UND1,9 Detector de tensão CA sem contacto

13.134,0025 525,36UN T)Boschfuradeira de 700w20

18.005,7stzo,z325UNDBoschfuradeira de impactor de 1500w21

55 3,5022,7425UN I)Vonder22 Esquadro 12"

1.891,2515,6575cIlogo de chave allen [tipo L) com 10 peças

1.5-12 mm
458,620c1Gedorelogo De Chave Combinada 6 A 32mm

15.634,00625,3625BoschSerra circurla mármore

7 .475,00

101.845,00

26 Trena fibra de vidro 100m 299UND
Ferra ens

VALOR TOTAL DO LOTE VI

Desicon

25

5.l.0sitensregistrâdosdeverãoserexecutadosconformetermodereferênciadoEditaldeforma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente'

5.2.oprazomáximoparaentregaserádiárioconformesolicitaçãoepedidoefetuadopelodepartamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA'

PC.BernârdoCoclhodcÀlmeidÀ,n'E63,Centro,SãoBernsrdo-MÀ'(lEP:65'550-000
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10

UND
I

16

17

I

IMinipa

Gedoret5

UND

13

40

I

I

25

24 9.172,OO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-8t

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com

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

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeiturâ 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 greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrâdo, 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 prazos e demais

condições aquÍ estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta

bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nâs normas

regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento â que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercÍda 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

mediàás preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições

legais vigentes;

6.9 - Fornecer 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 parâ a retirada da ordem de Fornecimento dos itens registrâdos;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratadâ todas as informaçÓes e esclarecimentos que venhãm a ser

solicitados relativamente ao obieto deste Edital;

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

7.4-NoüÍicarporescrito,àempresacontrâtáda,todaequalquerirregularidadeconstatadaduranteo
recebimento do objeto;

7.5-Nenhumpagamentoseráefetuadoàempresadetentorâdoregistro,enquantopendentedeliquidação
e qualquer ouiigãçao. Esse fato não será geiador de direito a reajustamento de preços ou a atualização

monefária;

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

PC. Bcroardo Co€lho de Almeida, n" t63, Centro'Sáo Be'nrrdo - MA' Cf,P: 65 550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO DO .\,IARANHÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 8ó2 _ CENTRO _ SÁO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações âssumidas 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/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 reieiçâo, sendo o
pâgamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitaçâo definitivâ do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagâmento 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 - 0s 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 â partir de
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

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 Ata 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 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 situâções;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
Preços;

PC. BernÀrdo Coelho de Alm€ida. n'E6.r. Cenlro.sÀo Bernxrdo - !ÍA, ('fP:65.550-000

:l

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 época do registro;

D aI , a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.t25.389/0001-88

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 XVlll do arL 78 da Lei 8.666/93i

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 justiRcadas;

f) 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 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 publicação no lornal 0ficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 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 câncelamento 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 sustar 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;

't

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administrâção, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, fTetes, 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 forma seguinte:

â) atraso até 05 (cincoJ dias, multa de 02olo (dois por cento);

b) a partir do 6q (sexto) até o limite do 10a (décimo) dia, multa de 040/o (quatro por centoJ, caracterizando-

se a inexecuçâo totâl da obrigação a partir do 11e (décimo primeiro) dia de atraso'

PC. Berrardo Coelho de Alm€idx, Í'863. Centro.São Bernrrdo - IUA' CfP:65.550-000
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Lei 8.666/93, pela inexecução total ou

através da Secretaria Municipal de

Contratada multa de até 10% (dez por

c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÀRDO

ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

1.2.2 - Sem preiuízo das sanções cominadas no art' 87' l lll e IV' da

,rr.irt Ao'obieto adiudicaao, o Municipio de São Bernardo'

Ããrinitit"çao poaerá, garantida a prévia e ampla detesa' aplicar à

cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adiudicatária recusar-se â retirar a nota de empenho iniusüficadamente ou se não apresentar

situação regular no ato da t"ltu.u á" rn"ttu, garantida pÉvia e ampla defesa' suieitar-se-á as seguintes

penalidades:

12.3.1. Multa de até 107o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

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

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

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

12.4 - A licitante, adjUdicatária ou contratada que deixar de-entregar ou âpresentar docu mentaçâo- falsa

exigida para o certrt", "n,"1" 
o i"t-'ã*"nio àu 

"*"t'çao 
de seu ãbleto' n;o mantiver a proposta' falhar

ou fraudar na execução d" t"';;;::;;;;;ãt-tJ" nlâa" 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 Municipio aJ'iao g"'n"d" solicitará o seu desciedenciamento 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 contratada será automadcamente descontada da fatura a que fizer

ius, acrescida de juros moratóriosPd-e";"; i;;o;;;;;tt) ao mês' casá a contratada não tenha nenhum valor

a receber deste órgao aa er"teitu'Tü;ü'í;;:;; d"t"tdo' '"t-lh"-á 
concedido o prazo de 05 (cincol

dias uteis, contados de "' 
i'titiçã"]'p"'u "r"tlrur 

o pagamento da multa' após esse prazo' não sendo

efetuado o pagamento, '"" d";;;;;;ío ;ncaminhadás ao.órgão competente para que seia inscritâ na

dívida ativa do Munltipio, poa"n'a"o''ffi; "";;;i;il;' ;rocederã cobrança judicial da multa;

12.6-Asmultasprevistasnestaseçãonãoeximemaadiudicatáriadareparaçãodoseventuaisdanos'
perdas ou prejuízo, ou" '"' "to 

i'"i;;i;;;;;;t" 'o 
Município de são Bernardo

12.7 - se a contratada não proceder ao recolhimento'da Tlltl-y tJi::rl".ffJ:'fi:'iiTJi::'J""::f:::

líffriffJ,".:f*:í*':*::"u*'ill1ülp:ililti:ü;;:ã 
;;;;'";;1' r're-1s:lcxn'[e'.

valor que sobeiar s*ta tnt'*'nn""'a'à"pI;" i;';;i;;;t oiuia' ntiu'iã*"tução pela Procuradoria Geral do

MunicíPio;

12.8 - Do ato que aplicar Pe

da intimaçáo, Podendo a

devidamente informada Par

13.1- As infrações Penais hPifica

prevista, sem PreiuÍzo das demat

nalidade caberá recurso' no prazo de 05 (cinco) dias úteis' a co

"illiil#uç"á; 't"to*ia"tát 
sua decisão ou nesse prazo

,? 
"p.ã.r"ç- " 

a"cisáo superior' dentro do mesmo prazo'

ntar da ciência
encaminhá-la

das na Lei 8.666/93 serão obieto de processo iudicial da forma legalmente

s cominações aPIicáveis'

PC. Bernâído Coelho dt Àlmeids' í" E63, CeotÍo,Slo BerÍsr'lo - MÀ' CtlP: 65'550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERIIARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06'125'389/000t-88

14.1 - As despesas decorrentes das conrratações oriundas da presente Ata de Regi

à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a

stro de Preços, correrão
aderir a presente Ata, às

quais serão elencadas em momento oportuno:

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

l-Todasasalteraçõesquesefizeremnecessáriasserãoregistradasporintermédiodelavraturadetermo
âdiüvo a presente Ata de Registro de Preços

ll.Vinculam-seaestaAtaparafinsdeanálisetécnica,jurídicaedecisãosuperioroEditaldePregão
Eletrônico ISRP ne.O41/2021e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas'

ItI - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura'

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo' Estado do Maranhão' como

competente para dirimir quaisquer questões oriundâs do presente contrato' inclusive os casos omissos' que

não puderem ser resolvidos p"l" uà uánrinlrnativa, renunciando a qualquer ouro, por mais privilegiado

que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a present: A9:::3 (rrês) vias de igual teor e forma para

um só efeito legal, ficando ,*, ;; ;;;;it;à; dà sede da CoNTRATANTE' na forma do Art 60 da Lei

8.666193

Bc o - MA, 09 de deze ro de 2021.

Pre Muni rdo

W. CALDAS DE OLIVEIRA

CNPI ne 22.193.243 /0007-26
william Caldas de Oliveira

CPF ne 329.252.553-53

rvalho

Pc.Berí{rdoCoclhod€Almeidr.n"863,C€ntro,sloB€rnârdo-MA,Cf,P:65.550.000




