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+PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 . CENTRO _ SÃO BERNARDONUA

CNPJ: 06.125.3$9/0001-8E

PROCESSO AD]lr l\ISTRATIVO N". n" 2022024- CPL

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oíicial da União ou do Estado do
Maranhão ou do município de São BernardoMA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhâo, com sede administrativ4 na
Prefeitura Municipal. localizada na Praça Bemardo Coelho de Almeida inscrita no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88,
representado ncste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVAIHO, ponador da Cédula de ldentidade
n" 5723,18 c do CPF n" 182.609.183-15, RESOLVE. registrar os preços da empresa: OLMIRÁ & SILVA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o N'02.494.549/0001-05, com sede na Rua São Vicente, s/no, Sala 02- CEP: 65.550-00, São Bemardo M4
Representado pelo Sr. Robeno Viana Silva portador do CPF: 829.987.013-58 SSP,MA nas quantidades estimadas na seção
quato desta Ata de Registro do Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Regisro de Preços, sujeitando-ss as partes às normas
constantes da [-ei no. 8.666/93. Lei n". 10.520/2002. Decreto n" 10.024119. Lei Complementar n'. 12312006 e suas alterações,
e em conformidade com a5 disposiçôes a seguir:

l.l - A prescntc licitação tem por objeto RegistÍo de Preço para futura execução dos serviços de Roço nas estradas viçinais e
nos pátios das cscolas e postos dc saúde do município de São Bemardo MA, conforme condições e especificações constantes
nesta AtiI no Edital e no seus anexos.

l.l.l - Flslc instrumento não obriga aos ÓR6ÀOS tr ENTIDADES a liÍmarem contrataçôes nas quantidades estimadas,
podendo ocorrcr licitações cspecificas para aquisiçào do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo asscgurada ao detentor
do registro a preÍêrência de lbmccimento, em igualdade de condições.

2.1 A Ata dc Registro de Preços. durante sua vigência- poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administraçào
inclusive autarquias federais. estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não teúa
participado do certame licitatório mcdiante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgàos e entidades qug não participaram do registro de preços, quando desejaÍem fazer uso da Ata de Registo de

Preços. dc\ erão manifestar seu interessejunto ao órgão gerenciador da At4 para que este indique os possiveis fomecedores e

respectivos prcços a serem praticados. obedecida a ordem de classificação.

2.3 Cabcrá ao fomecedor beneficiário da Ata dc RegistÍo de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

aceitação ou nào do fomecimento, indcpendentementg dos quantitativos registrados em Ata desde que o fomecimento não

p§udique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - 
^s 

aquisiçôes ou contrataçôes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesôes

àata de registro de preços nâo poderá exceder, na totalidade. ao dobro do qumtitativo de cada item regisaado na ata de registlo

de preços para o órgâo gerenciador e para os órgàos panicipantes, independentemente do número de órgãos nâo paíicipantes
que, desdc quc devidamentc comprovada a vantagem e o curnprimento das exigências da legislação vigente

I'(-. Bcrnàrdo (lorlho de.\lneida. n'E63, Centro,Sâo Rernardo - \Í'{, (lEP:65.550-000
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3.1 - O gcrcnciamento deste instrumento cabeá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

3.2 A Prescntc Ata terá validade de l2 (doze) mescs. contados a partir de sua publicação no Jomal Oficial do Esrado,MA.

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

,L.§o oBJ ETO
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4.1 O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela
abaixo:

Valor total Registrâdo: R$: l.ó,14.430,00 ( Um milhão seiscentos e qrü[enta e qrüÍro rril e quarocetrtos e triata reais)

5.2 - O prazo máximo para cntrega será diá{io conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da
Prefeitura Municipalde São Bemardo - MA.

6.1 - E\ecular o fomccimento dcntro dos padrões estabelecidos pela Preleitura Municipal, de acordo com as especificações do
edital, responsabilizando-se por eventuais preiuizos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclaÍnaçôes se obrigam a atender
prontamente. bem como dar ciência mediatarnente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução

dos atos de sua responsabilidade:

6.3 - Promover todos os meios neccssáLrios à garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive considerados os

casos de greve ou paralisaçào de qualquer natureza;

6.4 - A falla dc quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como

motivo de lirrça maior para o atraso. máexecução ou inexecução dos seÍviços objeto deste editale não a eximirá das penalidades

a que está suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.6 - Respcitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no tabalho, previstas nas normas rsgulamentadoras
peninentcs:

ITEN DISCRTÇÃO DOS SERVrÇOS L\D QTD VLR UNT C/
DBt25v"

}'LR TOTÂL C/
DBt 250

I Execução dos serviçosde roço pátios das
escolas de S^O BERNARDO - MA

245.320 2.5498 625.555

L\ecuçào dos seniços de roço nos
pátios dos postos de saúde no município
dc SAO BERANRDO MA

29.580 2.5498 75.12 5

I-,\ccuçào dos serviços de roço lateral
nas estradas vicinais de SÀO
BI]RNARDO MA

2.s198

1.644.430,00

PC, Brrrardo Coelho de 
^lmeidâ, 

n'863, (lentro,São BerÍârdo - MA, CfP:65.550-000
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5. | - Os ilens registrados d€verão ser execulados conforme termo de ret'erência do Edital de forma fracionada (se necessário)

e confome tbrem solicitados pelo setor competente.

6.5 - Comunicar imediatamentc a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no çndereço, conta bancária e outras
julgadas necessárias para o recebÍnento de correspondência:
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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 às
exigêocias das autoridades compctentes e às disposições legais vigentes;

6.9 Fomecer os produtos. conl'orme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentadq

6.l0 - O atraso na execução caberá pcnalidade e sanções previslas 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 contmtada todas as informaçôes e esclaÍecimentos que venham a ser solicitados relativamcnte
ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidas nestç Edital;

7.4 - Notificar por cscrito, à empresa contratada toda e qualquer inegularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 Nenhum pagamento será efçtuado à empresa detentora do registro, enquanto pend€nte de liquidação e qualquer obrigaçâo.
Esse fato nào será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçào monelári4

7.6 - Não haverá sob hipótese algum4 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/fomcccdor devsni indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fomecido, de acordo çom o

especificado no Anexo I e sua propostra de preço.

8.3 Caso constatado alguma inegularidade nas notrs fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, para as

necessárias coneções, com as informações que motivaraÍn sua rejeiçào, sendo o pagamento realizado após a reapresentação

das notas fiscais em faturas.

8.4 -Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR"/CONTRATADO das suas responsabilidades e ob gações, nem implicará

aceitação defi nitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não cfetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem

negociados com lerceiÍos por intermédio da operação de "factoring';

8.6 As despesas bancâriâs decorrentes de transferência de valores para out as praças serâo de responsabilidades do

Contratado.

9- I - Os preços registrados manter-sc-ão inalteÍados pelo período de vigência da

desequilíbrio da equação cconômico financeira inicial destg instrum€nto a partir
miáximo o repasse do percentual determinado.

presente Ata, admitida a revisão no caso de

de determinação municipal, cabendo-lhe no

P(. tlernârdo ( oelho de.\lnleidâ. n'86J, (lenÍro,Sâo Bernârdo - \ÍA, (lUP:65 550-000

ó.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendoJhe, integralmente, os ônus decorrentes.
Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que sení exercida por esta Prefeitur4

s DÁ coNrpÀ?ÁNrÉ
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9.2 Os preços registrados que sofrerem revisão nâo poderão ulüapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença perccntual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mgrcado àépocado 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 adequáJa.

9.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura podeÉ rescindir esta Ata e convocar, nos termos da
legislação vigcnte. e pelo preço da primeira" as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta atâ de regisfo
de pr€ços e nola 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 Prcfeitura.

10.1 A prcscnte Ata de Registro de Preços podení ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

b) Quando o l'ornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empçnho decorrente deste R€gistro de Preços, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII. XVII e XVIII do an. 78 da Lei 8.666i93;

c) em quaisqucr hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registo;

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

e) por razões dc interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;

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

10.2 - Ocorrcndo cancrlamento do preço registrado, o fomecedor seú informado por conespondência, a qual serájuntada ao
processo admini5lralivo da presente Ata.

10.3 No caso dc ser ignorado. incerto ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicaçâo será feita por publicaçào no
Jomal Oficial do Estado,MA, considerando-se cancelado o preço registrado a paÍir da última publicação.

10.4 - A solicilaÇào do fomecedor 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 canc€lamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor, relativas ao fomecimento do
item.

10.6 Caso a l)rcttitura não se utilize da prerÍogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua

execuçâo e/ou sustar o pagamento das faturas. até que o Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida-

10.7 A Ata dc Rcgi$ro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo dc validade

I l.l Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos incidcntcs. taxa de administraçâo. serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto desta,Ata de Registros de Preços.

P( . Bernardo Coelho dr 
^lmeidâ, 

n'863, Centro,Sio Bernardo - MA, CEP: 65.550-000 e
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l2.l - O descumprimento injustiÍicado das obrigaçôes assumidas nos tcrmos 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:

a) atraso até 05 (cinco) dias. multa de 02% (dois por cento);

b) a paíir do 6'(sexto) até o limite do l0'(décimo) diÀ multa de 04yo (quaúo por cento), caracterizandc.se a inexecução total
da obrigaçâo a panir do I l' (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem pre.iuízo das sanções cominadas no aÍt. 87. l. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecuçâo total ou parcial do objeto
adjudicado. o Municipio de São Bernardo. através da Secretaria Municipal de Educação poderá" garantida a prévia e ünpla
defesa- aplicar à Contratada multa de até 109'o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 Se a adjudicatÍia recusar-se a retiÍar a nota de empenho injustificadamente ou se nâo apresentar situação regular no ato
da feitura da mcsm4 garantida prévia e ampla defesa. sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até t09/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspcnsâo temponíria de panicipar de licitaçôes e impedimento dc contratar com o Municipio de São BemaÍdo, por
prazo de até 02 (dois) anos. e.

12.3.3. Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública Municipal

12.4 A licitantc. adjudicatária ou contratada quç deixar de entregar ou apres€ntar documentação falsa exigida pam o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta falhar ou fraudar na execução do contlalo,
comportar se dc modo inidôneo ou cometer lraude Ilscal. garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com o Municipio pelo prazo de alé cinco anos e. se for o caso. o Municipio de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento
do Cadastro dc Fomecedores do Estado por igual periodo, sein pÍejuizo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida de
juros moratórios dc lolo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgâo da Prefeitura
Municipal dc São Bemardo. scr-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, paÍa efetuar o
pagamçnto da mult4 Após essc prazo. não sendo cletuado o pagamento, seus dados seÍão encaminhados ao órgão competente
para que seja inscrita na dívida ativa do Municipio. podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

12.6 As multas previstas nesta seÇào não eximem a adjudicatária da repamção dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que

seu ato punivcl vcnha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por
pade da Secreraria Municipal de Educação. o respectivo valor seÍá descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria

Municipalde Educação, e. se estes não foÍem suficientes, o valorque sobejaÍ seÍií encaminhado para inscrição em Divida Ativa
§ execução pcla PÍocuradoria Geral do Municipio:

12.8 Do ato que aplicar pcnalidade caberá recurso. no pr.rzo de 05 (cinco) dias úteis, acontarda ciência da intimação, podendo

a Administraçào reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminháJa devidamente informada para a apreciação e decisão

superior. dentro do mesmo prazo.

13.l - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, s€m

prejuizo das dcmai' cominaçÕes aplicá\eis.

l4.l - As dcspcsas decorrentes 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 aderir a present€ Ata, ás quais serão elencadas em momento
oportuno:

P(1. Bernardo (loelho de -{lmeids, n'E6J, Centío,Sào Bernsrdo - ltA, CEP: 65.550-000
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I 5.I - As panes ficam, aindâ, adstritas as seguintes disposiçõcs

| - Todas a^s altsraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intêrmédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata
dc Registro dc Preços.

ll vinculam-sc a esta Ata para fins de análise técnica jurídica e decisão superior o Edital de Piegâo Eletrônico ISRP
n'.019/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

lll - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro paÍa qualquer operação financeir4 sem previa
e expressa autoÍizaçào da Prefeitura.

16.I As paícs contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo. Estado do Maranlão, como competentc para dirimir
quaisquer qucstôcs oriundas do presente contrato. inclusile os casos omissos, que nâo puderem ser resolvidos pela via
administrati!.1 renunciando a qualquer outro. por mais privilcgiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal,
ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do An. 60 da Lei 8.666/93.

São B - MA. 13 de maio de 2022.
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OLIVEIRA E SILVA LTDA
CNPJ: 02.494.549/000145

ROBERTO VIANA SILVA
CPF: 829.987.013{8
Representante Legal

P(', Bernardo Coelho de Àlm€idâ. n" E63. ('enlro,Sâo Btínardo - MA, CEP:65.550-000
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