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PREI.-Et'I'URA IIIUNICIPAI, DE SÃO BI]RNARDO
ESTADO DO M,\R,\NHÃO

PR^ÇA BE,RNARDO COt)l,HO DE At.MtllDA N' 8ó2 - CENTRO - SÃO BERNARDO/M^
CNPJ: 06.r25'389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATM Ne. ne ZOZZOZ9 - CPL

VALIDADE: 12 (dozeJ meses contados a partir da data de sua publicação no Diário oficial da união
ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MÂ

Pelo prescnte instrumento, o Município tlc são Bernardo, Ilstado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscritâ no CNPJ

sob o na. 06.125.389/0001-88, repràsentado neste ato pelo gestor responsável FRANCTSCO DAS CIIAGAS

CARVALHO, portador da Cédula de ldentidadc nq 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, RF]S0LV!i, registrar

os p.cços da emp.esa: PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPI: 36.148.3 83/0001-

SZ, seáiada na d ST SCN Quatlra 5 Bloco A Sala ne 1218 Bairro: Âsa Norte Brasília - DF, por intermédio de

seu representaite tegat úanteL DE AMORIM A6UIAR poltâdo da cârteira de identidade fle 31670B2

SSp/Di e do CpF: 04r.561.321-1(r, nas quantidades estimâdâs na seção quatro desta Atâ de Registro de

Preços, de acordo corn a classificação por clas alcançatla por item, atendcndo as condiçõcs prcvistas no

insfumento convocatório e as constantes desta Àin dc Registro de Preços, sujeitàndo-se as partes às

normas constantes tla Lei nq. 8.666/9 3,l,et ne. 1O.520 /2002, Decreto ne 10.024 /19, Lei complementar nq'

123/2006 e suas alterações, e em conlbrmidade com as disposiçôes a seguir:

1.L -Registro de Preço para futura cortratação
serviços de consultoria e assessoria técnica admi

com o escopo de dar suporte as poiiticas púhlicas

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos óRcÃOs f ENTIDADES a firmarem contratações nas quântidades

estimadas, podendo ocorrer Iicitaiões espccificas para aquisição do(s)' obeCccidas a legislação pertinentc'

sendo assejurada ao detentor do registro a preÍerência de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vi8'ênciâ, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade

da Admtnistração inclusive autarquias íederars' estâdudis au. municipais de órgàos 
!ibl'-t-":' '::i'.lT^::

ainda de regime próprio quc não tenha participado do certame licitatório mcdiantc previa consulta ao orgao

gerenciador.

2.2 - 0s órgãos e entidades que não participaram do registro d(' preços' quando deseiarem fazer uso da Ata

ãe n"girt.ã a" preços, rleveião manifestaiseu interesse iu.to âo órgão geÍênciador da Ata, para *'e este

irdiq;t;t possívcis fornecedores e respectivos preços a serem praticados' obedecida a ordem de

classificação.

2-3-CaberáaofornecedorbeneficiariodilÁtâdeRegjstloccPretcs,observadasascondiçõesnela
estâbelêcidas, optar pela aceitâ;;; ou nào do forneãimento' .independentemente 

dos quantitativos

;;;t;;;".;; À",,i"sde que o fot"tcimertto não preludique as obrigâções anteriormente assumidas'

2.4 - As aquisições ou contratações arlicionais, não potleráo cxccilcr' por órgào ou p:]-i"-ll1'.1i'^i jlyl
i.i.qr"nià'po.'."nto) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durarte sua vIgencIa, e

ainda o quântitativo a".o.r"nt" á,, 
"desõe! 

à ata de registro de preços não poderá exceder' na totalidade'

ao dobro do quantitativo de c"aa iiem registrado n, "t d" registro de preços para o órgão gerenciador e

de empresa Para
nistrativa. visando
pâra â Prefeitura d

execução dos serviços prestação de

elaborar planeiamentos estratégicos,

e 5ào Bernardo/MA.

PC. B€rrrrdo Coclho d€,\lmcidá. n'8ó3' CcntÍo'Sào Rtrnrrdu - M^' CEPr ó5 551i-000
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para os órgãos participantcs, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamcnte comprovada a vantagem c o cumprimcnto das cxigências da legislação vigente

3.1 - 0 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 publicação no Jornal Oficial
do Estado/MA.

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

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

LOTE I - ATE\ÇÀO PRII\IARIA - FÀSE OI

ITEM
SERVIÇoS UNT)

Illaboração de Plano de Ação pârâ Àumcnto do teto
PAB por cada Equipe de Saúdê dâ FâmÍliâ h orn

Implantação de softwaros e sistemas de informaçâo e

gestão por UBS hora

QTI) VALOR
UND

VALOR
sERvtÇo
TO'IAI,

'72 9-1.19ó0 6.'.l10.12

2
288 166,2831 47.889,56

l Treinamento e qualificação da mão de obra com bâse

nos indicadores da .lPS por f,quipe de Saúde hora 288 93,1292 26.821,23

4 Treinamento e qualificação da mão de ôbrâ pâra
utilização dos softwâres e sistrmâs de informação e

gcstão aplicáveis, por Equipc de Saúde

I

hora 288 93,19ó0 26.810,47

5 Monitorânrento c gestáo dâ .{ssistênciâ Farnracôutica
Municipal desde da entrâdâ âté a dispensaçáo dos
medicamentos

UBS ll 1331.4679 14.646, t 5

l\lonitoramroto c âr'àliação dos indicadores por l.lBS
câdâslrâdâ no C:-ES

mes t2

hora§ 288

14.370,835 172.450.02

1 Elaboração d€ propostas de intervenções para
melhoria dos indicadores

93.1292 26.821.23

ti Compilação de dados c clâlrorações de rclatórios das I

horSr 288
açoes

9i.1292 26.821,23

349. I

LOTtr II . 1A E ALTA COMPLEXIDADE - ['ASE 02

ITIIM
sERVIÇ()S TJND QTD VALoR

U}IT)
v.{.LoR

SERT'IÇO
.I'OTAI,

9 Elaboração de Plarto Operalivo para aumento do teto
dâ M.{C

h0ra 12 '70.07 4 5.0,15,38

l() lmphntação de softwares e sist€mâs de itrformação e

gestão por Serviço fspecirlizado existcnta, cadtstrsdo
no CNES.

hora 288 I 16.7913 31.635,90

PC, Bernsrdo Coelho de Âlmcida. n" 86.1. Ccrlro.São Bern!rdo - \'IÀ' CEP:65.550-000
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PREI'I.]I'IURA IlIUNICIPAI, DE SÂo BL,R\ARDO
ESTADO DO M,\RANHAO

PRAÇ^ BURNARDo conr'Ho 
?"lii,ll,l',li;là'r,Í33;frt"*o 

- sÃo BrR\^RDo/MA

l1 Treitramento e qualificação da mâo de obra com base
no Plano Operativo

hora 288 ó5.3óE7 1E.826,19

t2 Treinrmento c qualificação da mão de obra para
utilizaçáo dos solt\À'ares e sislemas de informação e

gestão aplicávcis, por Serviço Especializado cxistente,
cadastrado no CNES.

hora 288 65,4260 I8.842,71

ll Monitoramento e gestão da enlrada até â dispensação
dos mcdicamentos de altí) custo, por Scrviço
llspecializado cxistente. cadastrado no CNES.

Serviço
Especializ

ado

l3 936.28l8 l2.l7l,66

l4 I\fonitoramento e avaliação da produção ambulatorial
€ hospitâlâr

mct 12 | 0.092.0895 t 21.105.07

l5 Elâborâçâo de propostâs de interyenções pârâ
melhoriâs Ilâ rcgulação dos serviços espccializatlos

horas 288 70.07 47 20.181,5,r

l6 Compilaçâo de drdos e claborações de rclatórios, com
base na FPO e sínteses da AIHs infornrldas

horas 288 70,0147 20.18 t.54

249.989.99
VALOR TOTAL DOS LOTES 59[t.990.00

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme íorem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega scrá diário conforme solicitação e pedido efetuado pclo departzmento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MÀ

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

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes se
obrigarn 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 - Promover todos os meios neccssários à garantia da plena opcracionalidadc do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer nâtureza;

6.4 - A fâlta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execuçào ou inexecução dos serviços objeto deste
edital e não a cximirá das penalidades a que está sujcita pclo não cumprimcnto dos prazos c demais
condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatarnente a Prefeitura Municipal qualque.r altel'ação ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de colrespondência;

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

PC. Bcrnardo CoÉlho de Almeida, n'8ó.1. Centro,Sâo lltrnardo - MA, CEP:65.550-000
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6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a quc se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus dccorrentos. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que scrá exercida por esta Preíeitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de Íiscalização de sua

parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas âs

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

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado ncste edital c de acordo com a proposta apresentada;

7.1 - Convocar a licitante vencedorâ para a rctirada da Ordem dc F'ornccimento dos itens rcgistrados;

7.2 - l,-ornecer à empresa a ser contratada todas as informaçóes e esclarecimcntos quc vcnham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

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

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

7.5 - Nenhum pagamehto será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçâo

monetáriâi

7.6 - Nâo haverá, sob hipótese algurna, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçoes assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será eÍêtuado até 30 diâs após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela

Secretariâ responsável;

8.2 - O Contratado/fornccedor dcverá indicar no corpo da Nota Fiscal/íatur4 descrição do item fornecido,

de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço'

8.3 - Caso constatado âlguma irregularidade nâs notas fiscais em taturas, estas serão devolvidas ao

fornecedor, para as necessárias correções, com as rnformações que motivaram sua rejeição, sendo o

pâgamento realizado após a reâpresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Ncnhum pagamento isentará o t'ORNECT DOR/CoNTRÁTAII0 das suas rcsponsabilidades e

obrigâções, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pâgamento de títulô 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 despcsas bancárias dccorrentcs de transferência de valores para outras praças serâo de

responsabllidades do Contratado.

PC. Rernrrdo Coelho dc Almeids, n'863, Cenrro,Sâo Bcrnârdo - MA' CIiP:65.550-000

6.10 - 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.
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9.1. - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de ügência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico Ílnanceira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipat, 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 difercnça percentual apurada cntre o valor originalmentc constante da proposta e aquele

vigente no mercado à ópoca do rcgistro;

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

fornecedor, nrediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir csta Ata e convocar,

nos terntos da legislação vigentc, e pelo preço da primcira, as demais emprcsas com preços registrâdos,

cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na nelociaçâo.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registredos que forem iguais ou inferiores

à média daqueles apurados pela Prefeitura.

l"0.1. - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão âdministrâtivâ da Notâ de Empenho decorrente deste Registro

de Preços, nas hipóteses Preüstâs nos incisos I a Xll, XVlt e Xvlll do arL 78 da Lei 8.666/93;

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

registro;

d) os preços registrados se apresentârem superiores aos Praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente dcmonstrâdas e iustificadas;

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 administrâtivo da presente Ata'

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicâção será feita

por publicação no Jorn"al oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o prcço registrado a partir da

última publicação.

1.0.4 - A solicitâção do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando'se â êsta lleste caso, â aplicação das penalidades previstas no Edital

10.5 - Havendo o cancelâmento do preço registrado, ccssârão todas as atividades do Fornecedor, relativas

ao fornecimento do item.

PC. RernrÍdo Coelào dr Almcidâ. n" E63, Cenlro.Sào Bernsrdo - ltÀ, CEP: ó5 550-000
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10.6 - Caso a Prefeitura não sc utilize dâ prerrogativa de cancelar csta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspendcr a sua execuçào e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente
â 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 - 0s preços apresentados na proposta devcm incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, tâxa de âdministraçâo, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integrâl do objeto desta Ata de Registros de
Preços.

12.1 - O descumprimento injushficado das obrigações assumidas nos termôs deste edital, sujeita à
contratadâ â multas, consoante o caput e §§ do arl 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de
Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, nrulta de 020lo (dois por cento);

b) a partir do 6e [sexto) até o ]imite do 10e (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigaçâo a partir do L1q (décimo primeiro] dia de atraso.

12.2 .- Sem prejuÍzo das sançôes cominâdas no art 87, I. III e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretâriâ Municipal de Saúde
poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 100/o [d<z por cento] sobre o

valor adjudicado;

12.3 - Se â adjudicâtáriâ se recusar e retirâr a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação reguler no âto da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidadcs:

12.3.1. Multa de ató l07o (dcz por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de iicitações e impedimento de contratar com o Município de
5âo Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declâração de inidoneidâde pâra licitâr ou contratar com a Adminisrâçãô Pública Municipal

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, enseiar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execuçào do contrato, colnportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedidâ de licitar e contratâr 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 leii

12,5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da Íatura ã que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 10lo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
â receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernârdo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 fcinco)

.ínrc!*l
zt f',)

PC. Bcrnrrdo Coelho de AlmcidB, r" 863, Cenlro,Sãú B€rnardo - lÍ4, CEP: ó5.550-000
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dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, nâo sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão cncaminhados ao órgão competente para que seja inscrita nâ
dívida ativa do Município, podendo, aindâ a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

tZ.6 - As multas previstas nesta seção nào eximem a adjudicarária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punÍvel venha causâr ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Saúdc, o respectivo valor será descontado dos créditos
que estâ possuir com a Secretaria Municipal de Saúde. e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar
será encaminhado para inscrição em DÍvida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidadc caberá rccurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contâr da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisào ou nesse prazo cncaminhá-la
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesrno prazo.

13.1 - As infrações penais tipificâdas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, scm prejuízo das dcmais cominaçócs aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundâs dâ presente Atâ de Registro de Preços, correrão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1" - As pârtes ficam, ainda, adstrÍtas às seguintes disposiçôes:

I - Todâs as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavraturâ de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

Il - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão

Eletrônico ISRP ne-O2512022 e seus anexos e as propostas das licitantes classi[icadas.

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

financeira, sem preúa e expressa autorização da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o F-oro da comarca de são Bernardo, Estado do Maranhào, como

competente para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela vie âdministrativa, renunciândo a qualquer outro, por mâis privilegiâdo
que seiâ.

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 etcito legal, ficando uma via arquivada da sede da coNTRÂTANTE, na forma do Arl 60 da l,ei

8.666/e3.

PC. Bernardo Coelho d€ 
^lmeidâ, 

n'863, Csntro'São Bernerdo - MÀ' CEP: ó5.550-000
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PREI.'EITURA IlTUNICTPAL DE SÀO BE,RNARDO
ESTADO DO MÂRÀNHÀO

PRÀÇA Bf,RNARDO COELHO DT] ALMEIDA N' 8ó2 _ CE)"J'I'RO - SÃO BERNARDO/MÀ
CNPJ: 06.125.389/0001-88

nardo - MA, 07 de junho de 2022.

Fran d Carvalho

PUBLICA A55E55ORIA EM

GESTAO EiVPRESARIAL

nàdo de íoÍmà drg tal por PUBLICA

LTDA:36148383000197'.

PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPI nq 3 6.148.383 /Ooor-97

DANIEL DE AMORIM AGUIAR _ SOCIO ADMINIS'TRADOR

CPI' no 044.5 61.321-16
Representante

ASSESSORIA TM GESTAO E|\ilPRESÂRIAL

LTDÂ:36148183000197
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