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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CADASTRO RESERVA

PROCESSO ADMINISTR{TM N'. n" 2022024- CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contâdos a pârtir dâ dâtâ de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estâdo do
Maranhâo ou do município de Sío Bernardo/MA

Pelo presente instrumento. o Municipio de São Bemardo, Estado do Mararhão, com sede administrativa na
Prefeitura Municipal. localizada na Praça Bemardo Coelho de Almeid4 inscrita no CNPJ sob o n'. 06. 125.3 89/0001-88,
repÍesentado nesle ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHACAS CARVALHO, pofiador da Cédula de Identidade
n" 572348 e do CPF' n" 182.609.183- 15, RESOLVE, registrar os preços da empresa: Romulo F do Rego Lima - ME, Inscrita
no CNPJ: sob o N" 23.714.76710001-88. com sede na $ua das Tulipas. N" 345, Sala A, Bairro Joquei, CEP: 64049- 140 Teresina

- Pl, Representada pelo Sr. Romulo Francklin do Rego Lima ponador do RG: N'2.238-975 SSP-PI e CPF: 661.593.263-68,
nas quantidades estinladas na seçâo quatro desta Ata de Registro de Preços. de acordo com a classificação por elas alcançada
por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório s as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partcs às normas constantes da Lei n". 8.666/93, t,ei n". 10.520/2002, Decreto n' 10.024/19, Lei Complementar
n'. 123/2006 e suas altcrações, e em conformidade com as disposições a s€guir:

l. I A prcscnte licitação tçm por objsto Registro de Preço pam lutura execução dos serviços de Roço nas estradas vicinais e

nos pátios das escolas c postos de saúde do município de São Bemardo MA, conforme condições e especificações constantes
nestâ Ata no ndihl c no seus anexos-

l.l.l Este instÍumcnto nào obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a Ílrmarem contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licilações especificas para aquisiçâo do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor
do registro a preferência de fomecimento, em igualdade de condições.

2. | - A Ata de Registro de Preços, durante suavigênci4 poderá scr utili,.ada por qualquerórgão ou entidade da Administração

inclusive autarquias l'ederais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que nâo tenha

participado do ccrtamc licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 Os órgãos c cntidades que não paniciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de

Preços, deverão manilestar seu inreressejuito ao órgão gerenciador da Atq para que este indique os possíveis fomecedores e

respectivos preços a screm praticados. obedecida a ordem de classil'icaçâo.

2.3 Cabcrá ao fofltsccdor beneficiário da Ata de Registro cic Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

aceitação ou nào do l;rnecimento, independentemcntc dos quantitativos rcgistrados em Ata, desde que o fomecimento não

prejudiquc as obrigaçôcs anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôcs ou contratações adicionais. não podcrào exceder, por órgão ou por entidade, a 5070 (cinquenta por cento)

dos quantitativos rcgisrrados na Ata de Rcgistro de Preços durante sua vigênciq e ainda o quantitativo decoÍrente das adesões

à ata de registro dc prcços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro

de preços para o órgào gcrenciador e para os órgãos participanles, independcntemente do número de órgãos nâo panicipantes

que. desde que der idamcnte comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 O gerenciamcnlo dcste in$rumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

PC. Il(rnardo Coelho de Almeida, n" E63, Centro,Slo Bernardo - NIA, CEP: 65.550-000
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3.2 A Presente Ata terá validade de l2 (doze) meses, contados a paíir dc sua publicação no JomalOficial do Estado/MA

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registo de Preços é a Secretada 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:

Va lor total Registrado: R$: Ló,14.430,00 ( Um milhão seiscentos e quiüenta e quirtro mil e quatÍocetltos e trinta reais)

5.1 Os itens registrados deverão scr executados conforme tcrmo dç rçferência do Edital de forma fmcionada (se ÍIecessrtio)
e conforme lorem solicitados pelo setor competente.

5.2 O prazo mâimo para entrega será diário conÍbrme solicitação e pedido efetuado pelo depaÍtamento de compras da
Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo - MA.

6.I Executar o fomecimento dcntro dos padrões estabelecidos pcla Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do
edital. responsabilizando-sc por cventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender

prontamente. bem como daÍ ciência mediatarnente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução

dos atos de suâ responsâbilidade;

6.3 Promover todos os meios necessiírios à gamntia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive considerados os

casos de greve ou paralisação dc qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fbmecimento incumbc ao detentoÍ do preço registrado, não poderá ser alegada como
motivo dc força maior parao atraso, máexecução ou inexecuçào dos scÍviços objeto deste editale não a eximirá das penalidades

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

ITE\ DrscRrÇÃo Dos sERvrÇos UND QTD VLR TOTAL C/
DBt25%

I L.\ccuçào dos scrr iços dc roço patios das
escolas de SAO BIIRNARDO MA

245.320 2.5498 625.5 55

2 Execução dos serviços de roço nos
pátio-s dos postos dc saúde no município
de SAO BERANRDO MA

29.580 2,5498

.l E\ecuçào dos serviços de roço lateral
nas estradas vicinais de SÀO
BERNARDO MA

370.000 2.5498 943.,150

1.644.,130,00

P(. Brrnârdo ( oclho dr \lm€idâ. n' 86f. ( rnÍro.São Bernardo - \Í{. ( lll': 65.550-000
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6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração oconida no endereço, conta bancária e outras
julgadas necessrtias para o recebimento de correspondênciq

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

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimcnto a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus deconentes
Tal fiscalizaçào dar-sç-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 paíe, pelos danos ou
prejuizos causados por sua culpa ou dolo. devendo a confatada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fomecer os produtos. conforme estipulado nestc edital e de acordo com a proposta apr€sentadq

6.l0 - 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 itqns registrados;

7.2 - Fomccer à empresa a ser contratada todas as informaçôes e esclarecimentos que venhaÍn a ser solicitados rclativamente
ao objcto desre Edital;

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

7.4 Notificar por escrito. à empresa contratada toda e qualquer inegularidade constatada durante o recebimento do obj€to;

7.5 -Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigaçào.
Esse fato nào serâ gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não haverá sob hipótese algum4 pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execuçâo 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/fatur4 descrição do item fomecido, de acordo com o

especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscais em faturas, estas selão devolvidas ao fomecedor, para as

necessáfias corÍeções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a rcapresçntação

das notas fiscais em faturas.

8.4 -Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçõos, nem implicaá
aceitação dcl'initiva do fomecimento.

8.5 - C) Contratante não eletuará pagamento de titulo 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 dcspesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do

Contratado.

PC. Bernardo Coelho de .{lmeida. o'E63. Centro,Slo Bernardo - MA, CIP:65.550-000 r
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9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de
desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no
má\imo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os prcços registrados que solrercm rcvisão nào poderâo ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a
difcrença perccntualapuÍada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no merÇado à épocado registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços dc mercado, a Prefeitum solicitará ao fomecedor, mediante
coíespondência- redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá Íescindir esta Ata e convocar, nos termos da
legislação \ igente. e pelo preço da primeir4 as dcmais empresas com preços registrados, cabendo rescisão dgsta ata de registro
de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociaçào.

9.5 Será çonsiderado compativeis com os de mcrcado os preços regisfados que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Prcfeitura.

l0.l - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

b) Quando o lomecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empeúo decorrente deste Registro de Preços, nas

hipótesçs prcvistas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do aí. 78 da Lei 8.666/93;

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

d) os pÍeços registrados se apresentarem supcriores aos praticados no mercado;

e) por razões de intcresse público devidamente demonstradas ejustificadasi

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

10.2 - Ocorrcndo cancelamento do preço registrado. o fomecedor s€rá informado por conespondênci4 a qual serájuntada ao

processo admini§trarivo da prcsenle Ala.

10.3 - No caso de ser ignorado. inceÍto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicaçâo seriá feita por publicação no

Jomal Oficial clo Estado/MA. considerando-se cancelado o preço registrado a paÍtir da última publicação.

10.4 A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não seÍ aceita pela hefeiturq facultândo-

se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 Havcndo o çancelamento do preço registÍado. cessaúo todas as atividades do Fomecedot Íelativas ao fornecimento do

item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata a seu gxclusivo critério, poderá suspender a sua

execuçâo e/ou sustar o pagarnento das faturas, até que o Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida

10.7 A Ata de Registro de Preços ssrá cancelada automaticamente nas seguintes hiÉteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

IP('. Bernârdo Coelho de Almeida. n" 863, Centro,São BernÀrdo - MA, CEP: 65.550-000
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I L l - Os preços apresentados na proposta devcm incluir todos os custos e despesas, tais çomo: custos diretos e indiretos,
tÍibutos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fietes, lucro e outros n€c€ssários ao
cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

l2.l - O dcscumprimento 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:

a) atraso ate 05 (cinco) dias, multa de 02olo (dois por cento);

b) a paÍtir do 6" (sexto) até o limite do l0'(décimo) dia" multa de 0470 (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total
da obrigaçào a partir do I l' (décimo primeiro) dia de atÍaso.

12.2 - Sem preiuízo das sanÇões cominadas no art. 87, l. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
adjudicado- o Municipio de São Bemardo, através da Secretaria Municipal de Educação poderá gaüntida a prévia e ampla
del'esa- aplicar à Contratada multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 Se a adjudicatriria Íecusar-se a retirar a nota de empenho injustilicadamente ou se não apresentar situação regular no ato
da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa suieitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3. l. Multa de até l07o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensâo tempoúria de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São Bemado, po.
prazo de até 02 (dois) anos, e.

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

12.4 - A licilante. adjudicatiária ou contratada que deirar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardarnento da execução de seu objeto. nào rnaJltiver a proposta, falhar ou fraudar na exeçução do contrato,
comportaÍ sc de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defes4 ficaná impedida de licitar e contralar
com o Municipio pelo prazo de até cinco anos e. se for o caso, o Município de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento

do Cadastro dc I'omecedores do Estado por igual periodo, sem prejuízo da ação penal corrcspondente na forma da lei;

12.5 A multa eventualmente imposta à contratada será automaticaÍnente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida de
juros morat(irios de l7o (um por cento) ao mês. Caso a contratada nào teúa nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura
Municipal de Sào Bemardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias ut€is, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagarnento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente
para que seja inscrita na divida ativa do Municipio. podendo, ainda a Prcfeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçào dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que

seu ato punível venha 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

parte da Sccretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos créditos qu€ esta possuir com a Secretaria

Municipal de Educaçâo, e, se estes não lorem suficientes, o valor quc sobejar será encaminhado para inscriçâo em DividaAtiva
e execução pela Procuradoria Geral do Município:

12.8 - Do ato que aplicar penalidade cabeá recurso. no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contaÍ da ciência da intimação, podendo

a Administraçâo reconsiderar sua decisão ou nesse przao encaminhá-la devidamente informada pam a apreciação e decisão

superior, dentro do mesmo prazo.

l3.l As inÍiações penais tipil'icadas na Lei 8.666193 serão objçto de processo judicial da forma legalmente prevista sem

prejuizo das dcmais cominaçõcs aplicárcis.

ÁP(]. Bernardo Coclho de Almeidâ. n'E6J, Cênlro,Sro Bernàrdo - }lA, CÍ-P:65.550-000
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14.I - As dcspesas decoÍÍentes das contrataçôes 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 presente At4 ás quais serão elencadas em momento
oportuno:

l5.l As pancs Íicam. aind4 adstritas às seguintes disposições

I - l odas as alleraçôes que se fizercm nccessáÍias serão registradas por inlermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata
de Registro dc Preços.

lI - vinculam-se a esta Ala para Íins de análise técnic4 jurÍdica e decisão superior o Edital de Pregâo Eletrônico ISRP
n'.019/2022 c seus anexos c as propostas dÀs licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou ulilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeir4 sem previa

e expressa autoriaçâo da Prefeitura.

l6.l - As partcs contratantcs clqgem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir
quaisquer qucstÕes oriundas do prcsente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via
administrativa- renunciando a qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

16.2 e por cstarem de acordo, as partes firmam a presente Atq em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal,

Íicando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do AÍt. 60 da Lci 8.666/93.

- MA, 13 de maio de 2022
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CPF:661.593.263{8
Representante Legal
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