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PREFETTURA }IUNICIPAL DE SÃ() BER\ARDO
ESTADO D0 MARANIIÃ()

PRAÇA BERNARD() COELHO DE.{L tEtDA N'862 * CENTRO - SÃ() nrn-\a.ROOrNr-q.
CNPJ: 06.125.389/@01-88

PROCESSo ADMINISTRÁTIVO Ne. nq 2oZZo33 - CPL

VALIDADE: 12 Ídoze) meses contâdos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Uniào
ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

1.L - Registro de Preço para futuro Fornecimento de lixeiras, abrigos, bancos de praças para atendimento
da Prefeitura Municipal dc São Bernardo/MA.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓlfGÃOS Fl tjN'IIDADUS a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do[sJ, obedecidâs a legislaçâo pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdâde de condiçôes.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão tru entidade
da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou

ainda de regimc próprio quc não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta âo órgào
gcrcnciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Áta, para que este

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

c)assificação.

2.3 - Caberá ao forneccdor bcneficiário da Ata dc Registro dc Preços, observadas as condições ncla

estabelecidâs, optar pela aceitação ou nâo do fornecimento, indepêndentemente dos quantitativos
registrados ent Atâ, desde que o fornecimento nào prejudique as obrigaçôes anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nâ Ata de Registro de Preços durante sua vigêncta, e

ainda o quantitativo dccorrcntc das adesões à ata de rcgistro dc preços não podcrá excedcr, na tôtalidade,
ao dobro do quantitativo de cada itcm registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da Iegislação vigenteJ. ARAGAO
)STA:1347
910001 1 1

PC. Bernârdo Corlho de Àlnlcirlr, n'863, C(ntro.Sio Bernârdo - lA, CEP:65.550-000

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 CNPI

sob o nq.06.125.389/0001-88, representado nestc âto pelo gestor responsável I'RANCISCO DAS CHAGAS

CARVALH0, portador da Códula de ldcntidade nq 572348 e do CPl" ns 182.609.183-15, RI'JSOLVE, registrar
os preços da empresa: FJ ARAGÃo C0STA, CNPI: 1.3.471.191, /oo0l-11, sediada na Rua da Caema na 025 -
Bâin'o: Alto Calhâu - São Luis - MA, CEP: 65.071-710, por intermédio de seu representante legal Frâncisco

fesselino Aragão Costa CPF: 266.6A6.533-91,, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de
Registro de Prcços, de acordo com a classificação por clas alcançada por itcm, atendendo as condiçôes
prcvistas no instrumento convocatório c as constantes dcsta Ata dc Registro dc Preços, sujeitando-se as

partcs às normas corstântcs da Lci ne. 8.666/93, Lei ne. 10.520/2002, Decreto ne 10.024/19, Lei
Complementar n!. 123/2006 e suas alterações, e em cottformidade com as disposições a seguir:

7.IXl

D§ O PA§T'CIPANTE§a



Folha:
Rubrica:

PR.E,FEITURA, }TUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÂDo DO MARANIIÀO

PR{Ç.{ BER|iARDO COELHO DE AL}|EIDA N" 862 - CENTRO - SÀO BER\ARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/ü)01-88

3.1 - O gerenciamentô deste instrumento caberá a Prefeitura Municipalde São Bernardo - MA

3.2 - A Prescnte Ata tcrá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no lornal 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:

J, ARAGAO
SSTA:1347
r9r000r'r'r

5 
^ 

I l47t t9l000l I

ITEM DISCRIÇÂO MARCÂ UND QNT V UNT V TOTAL

1 Tambores dc lixo com capacidade dc 200
litros, pintura, solda c logomarca.

FJ

ARAGAO
UND 50 445,14 22.257 ,00

Lixeires teladâs em tela galvanizada 2x1
com pés tubo 1r/'z, com solda, pintura e

logomarca.

FJ

ARAGÃO
I]ND 40 893,43 3 5.738,00

3 Abrigo para moto tãxi modelo com 6,00x
2.00 metros em tubo de 2" com telhado
de chapa 20 com banco em mctalon 20x
20 com placa, solda, pintura e logomarca.

FJ

ARAGÃO
UND 2 15.514,84 3t.o29,68

Abrigo para ônibus, com 3,00 metros de
corrrprimento x 2,5 metros de largura, em
metaion de 80x80 na chapa 16, conr
placa, pintura e logomarga.

FI

ARAGÃO
UND 7.073,25 +9.09?,75

5. Caixas móveis em chapa 18" com
capacidade de 1.500 L t. c com solda,
pilrtura e loRomarca.

FJ

ARAGÂO
UND 15 5.054,48 7 5.877 ,20

6 Bancos para praça de 1,5 metro, com
tudo de 2/1 /2 com assento em madeira,
sem encosta, com pés de em ferro, com
solda, pintura e iogomarca.

FJ

ARAGÃO
UND 35 t.126,62

7 Kit de lixeiras Quadradas destinadas e

Coleta Seletiva, o Krt contém 05 lixeiras,
sendo, uma lixeira para coleta de papeis,
uma lixeira para coleta de metais, uma
Iixeira pâra coletâ de platicos, uma lixeira
para coleta de vidros e uma lixeira para
colcta de mâtérias orgânicos todas em
chapa 18 galvanizada c/tubo de 1"
c/solda e pintura, logomarca e

montagem.

FJ

ARAGÃO
UND 110 1.148,88 126.37 6,80

PC. Bernardo Coelho dc Àlmridr, n" 86.1, Centro,Sâo BernNrdo - IÍA' CEP:65,550-000

35.+3t,70 
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Rubrica

PREFEITURA. MUNICIPAL DE SÃO BER\ARDO
ESTÁDO DO .\IARANHÂO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE Ar-11,.,2r1rü8ii;,firNrRo - sÃo BER\ARDo/N|A

B SURF ABDOMINAL

Surf Abdominal produzido a partir de

turbos industrializadas a vapor e chapa
prcra de alta rcsistôncia, sob dimensôcs
de 3" Y2,2",1" Yz,e3/"16com espessuras
mÍnimâs de 2,00 mm; orificios blindados
em chapa 14, tornando - insensÍvel
penetraçào de água; utilizando eixos
maciços e usinados para rolamentos
dup)os, com serviços de soltlagem,
pinturâ, aplicação de logomârca,
montagem, instalação com chumba
mento em cimento.

FJ

ARAGÃO
UND 2 3.944,84 7.889,65

Referente a Prestação de serviços na
|abricação cle Pressão de Pernas
produzindo a partir de turbos
industrializados a vapor e chapâ pretâ de

alta resistência, sob dimensões de 3" %,

2",1,",3/+, e 3/L6 com espessura mínimas
de 2,00 mm; orifícios tubulares:
extremidades supcriores, inferiores c
moveis blindados com chapa 14,
tornando-o insensível a penetrâção de
agua; utilizando eixos maciços e

usinados zincado em pre[o. com serviços
de soldagem, pintura, aplicâção de
lugomarca, moDtagcm, instalaçào com
chumba mento de cimento.

FJ

ARAGÃO
UND 7 4.723,24 4.t23,24

10 BARRAS TRIPLAS .{SSIMETRICAS,
HORIZONTAL ELEVAÇÃO:

Refercnte a Prestação de serviços na
fabricação de Bârras Triplas
assimetricas, Horizontal eievaçào
produzido a parür de tubos
industrializados a vapor e châpa preta de

âlta resistência, sob dimensões 3" 12,7" e

3/16 com espessurâs mínimas de 2,00
mm; orifícios tubulares: extremidades
superiores blindadas em chapa 14,

tornando-o insensível a penetração de

agua, com serviços de soldagens, pintura,

FJ

ARAGÃO
1 2.97 6,60 2.976,60

J. ARAGAO
OSTA:'1347

1910001 I 1
PC. Bernârdo Coelho de Almeidâ, n" 86J, Centro.São Bernardo - IIA, CEP:65.S50_000

PRESSÃO PERNAS:

UND



Processo:
Folha

PREFEITUR{ }IUNICIPAL DE SÂO BER\ARDO
ESTADo D0 }IARA\ I IÂO

pRAÇÀ BERNARDo c()ELHo DE ALMEIDA N' 862 - cENTRo - sÃo BERNARD0/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

aplicação de logomarca montagem,
instalação com cumbamento em cimento.

11 ROTAÇÃO DUPLA
VERTICAL:

DIAGONAL E

Referente a prestação de serviços na
Fabricação de Rotação Dupla Diagonâl e
Vertical produzido a partir de tubos
industrializados a vapor e chapa preta de
alta resistência, sob dimensões de 3" }á,
2"1,3/.t e 3/16 com espcssuras mínimas
de 2,00 mm; orifícios tubulares:
extremidâdes superiores, inferiores e

moveis blindados ern chapâ 1+,
tornando-o insensívcl a penetraÇão de
agua; utilizando eixos maciços e usinados
para rolamcntos duplos, com serviços de
soldagem, pinturas aplicação de
logomarca, montagem, instalação com
cumbamento de cimento.

UND 1 4.687,60 4.687,60

72 F]SPAL]]AR 
,I,95 ALl'- X 1,OO LARG:

Espaldar 1,95 Alt. X 1,00 largura
produzido a partir de tubos
industriâlizâdos a vapor e chape pretâ dê
alta resistência, 3" yr,2" l" lz e a" com
cspessuras mínimas de 2,00 mm,
orifícios tubularcs: extremidades
superiores e inferiores blindadas em
chapa 14; tornando-o insensível a
penetração de agua, com serviços de
soldagem, pintura, aplicação de
logomarca, montagem, instalaçâo com
chumbamento em cimento.

FJ

ARAGÃO
UND 1, 2.056,60 2.056,60

13 ALONGADOR TRIPLO PARA COSTAS E

ABDOMF]N:
..,. ARAGAO

OSTA:1347
1910001 1 1

r5rÀ 1r47t 191000111

PC. Beríârdo Co{jlho de Àlm€idâ, n",16.1, Ccntro,SÂo Bern!rdo - M,\, CEP: ó5.550-000

Rubrica: 1-

--.Í,-_-

FI

ARAGÂO

I

I

I

I
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PREFEITURÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
EsrADo D() MARArltÃo

PRAÇA BERI(ARDo coEl-rro DC"l\iil::inü862-cENrRo - sÃo BER\ARDo/NrA

Alongador Triplo para costas de
Abdômen produzido a partir de tubos
industrializados a vapor e chapa prctâ de
altâ resistência, sob dimensões de 3" %,
2',1 .3/a.e 31 16 com cspessuras minimas
de 2,00 mm; orifícios tubulares:
extremidades superiores, inferiores e

moveis blindados em chapa 14,
tornando-o insensÍvel e penetração de
agua, utilizando eixos maciços e usinados
zincado em preto, com serviços de
soldagem, pintura, aplicação de
logomarca, montagem, instalaçâo com
chumba mento de cimento.

I.l
ARAGÃO

1 4.138,25 4.138,25

1+ SIMULADOR DE CAVALGADA

Rcfcrcnte a Prcstação de serviços na
Fabricação de Sinrulador de cavalgada
produzido a partir de tubos
industrializados a vapor a chapa preta de
altr resistência, sob dimensões de 2" )á,
2",1" 't/2., 

Y+ e 1" com espessuras mínimas
de 2,00mm; orifícios tubulares:
extremidades superiores, inferiores e

moveis blindados em chapa L4,
tornando-o insensível a penetrâção de
agua; utilizando eixos maciços e usinados
para rolamentos duplos, com serviços de
soldagem, pintura, aplicação dc
logomarca, montagem, instalaçâo com
chumbâ mento de cimento.

FJ

ARAGÂO
UND 2 6.003,21 72.006,+2

l5 SIMUI,ADOR DE CAMINHADAI

Referente a Prestação de serviços na
fabricação de equipamentos aPartir de
tubos industrializados a vapor e chapa
preta de alta lesistência, sob dimensôes
de 2" !2, 2" e 1" th com espessuras
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubularcs:
cxtrcmidades supcriores, inferiorcs
moveis blindados em chapa 14,

tornando-o insensível â penetração de

agua; utilizando eixos maciços e usinados

FJ

ARAGÃO

I'ND 6.07 3,22 1,2.006,42

. J. ARAGAO
|OSTA:13471 19
0001 'n

âdot ro)?06.14 I4:19:17

PC. Berrârdo Co(lho d€ 
^lmeids, 

n" E6f,, Centro'SÂo B€rnârdo - llA, CEP:6S.550-000
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Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO Do }IARA]HÃO

PR{ÇA BER.IiARDO CoELHO DE AL}IEIDA :{" 862 _ CENTRo - SÃO BER\ARDO/MA
CNPJ: 06'l 25'-189/0001-88

+.969,26 9.938,52UNT) 2

BARRAS PARALELAS COM TRAVE DE

EQUILIBRTO E CADEIRAS PARA
DESCANSO:

Rcfcrcnte a Prcstação dc scrviços na
Fabricação de Barras Paralelas com
Trave de equilíbrio e cadeiras de
descanso produzidos a pârtir de tubos
industrializados a vapor de chapa preta
dc alta resistência, sob dimensões dc 3"
yz, 1" e 3" /16 com espessuras mínimas
de 2,00 mm; oriÍicios tubulâres:
extremidâdes superiores blindadas em

chapa 14, tornando-o insensivel a

penetração de agua, com serviços de
soldagem, pintura aplicação de

logomarca, montagem, instalâção com
chumba mento em cimento.

TRAVA DE EQUILIBRIO:

Referente â prestação de serviços na

fabricação de equipamentos a partir de
tubos c chapas preta dc alu resistência,
sob dinrensôes de 3" \h,700x40 e 3/76
com espessuras mínimas de 2,00 mm;
orifÍcios tubulares: extremidades
superiores iaterais blindadas em chapa
14, tornando-o inscnsÍvcl a pcnetraçãu a
água.

t6

5_283,22 10.566,442

SIMI,'LADOR DE REMADA SENTADA;

Simulador de relnada sentada produzido
a partir de tubos industrializados a vapor
e chapa preta de alta resistência, sob
dimcnsões de 2" yt, 2",1 th,e 7/L6 com
cspcssuras mÍnimas dc 2,00mm orificios
tubularesi extremidades su

UND
er'lores

!'I
ARAGÃO

FJ

ARÁGÃO

J, ts naao ae

rAGAo l;1J:là*'
)STA:1 ffi','11'*'"''
1711e1 HiL,.
)0111 r4:re:52 0100'

PC. Bernârdo Coelho de Almeidâ, Í'861, Ctntro,Sào Bernardo - ltlA' CEP:65.550-000

\a4

parr rolamentos duplos, com serviços de 
I

soldagem, pintura, aplicação du 
]

logomarca, montagem, instalaÇào com
chumba menl.o de cimcnto. 

I

,1



PR-EFEITUll-À MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo
ESTAD0 D() MARÂNIIÀ()

PRAÇA BEK\*ARDO COELHO DE ALIIEIDA N'862 - CENTRO - SÃ«l SERNIROOINh
CNPJ: 0ó.1 25.lll9/0001-8E

inferiôres e moveis blindados em chapa
14, tornando-o insensível â penetração
de agua, com serviços de soldagem,
pintura aplicação de logomarca,
montagem, instalação com chumba
mento em cimento.

1 IiLIPTICO MECANICO (ESQUIJ

Referente a prestação de scrviço na

fabricação de Elíptico mecânico (Esqui)
produzido a partir de turbos
industrializados a vâpor e chapa preta de
alta resistência, sob dimensões de 2" %,
7" Yz e 7" com espessuras mínimas de
2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm;
orificios tubulares: extremidades
superiores, e inferiores e moveis
blindados em chapa 14, tornando-o
insensível â penetração de agua, com
serviços de soldagem, pintura aplicaçâo
de logomarca, montagem, instalação com

chumbâ mento em cimento.

FJ

ARAGÃO
UNI) 2

PT{ANCHA AtsDOMINAL:

Referente a prestação de serviço na

fabricação de prancha abdominal
produzido a pârtir de turbos
industrializados a vapor e chapa preta de
alta resistência, sob dimensôes de 3" %,
1" Yz e 3f16 com espessuras mínimas de
2,00 mm; esteira em oblongo de
48x20x1,50mm, extremidades
superiores, e infet'iotes e moveis
blindados em chapa 14, tornando-o
insensível a penetração dc agua, com
serviços de soldagcm, pintura aplicação
de logomarca, montagcm, instalaçáo com
chumba mento em cÍmento.

FJ

ARAGÃO
UND 2

6.283,23

1

2.18+,95 +.369,90

:. .)- Asslnadodê
formàdrqrtàlpoí

\RAGAO r.r. nneãeo

.OSTA: I 3 cosrAil347r I el

i7l 19'100 Dados:
2012.06.14

r111

PC. Rernardo Corlho de 
^lmtidr, 

n" 863, Ctntro.Sio Btrnârdo - ltÍ,1, CFIP:65.550-000
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PREFETTUR{ }TUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
EsrAD() Do MARANIIÁ0

PRAÇA BERI{ARDO COELHO DE AL]VTEIDA N" 862 _ CENTRo _ SÃO BER\ARD(YMA
CNPJ: 0ó.1 25.389/0001-88

20 PUXADOR DT] COSTAS COM PEÍTORAI,

Puxador de costas com peitoral
produzido em tubos a vâpor. Possuem,
ainda, manoplas anatômicas
emborrachadas frisadas
antiderrapantes, cubos de rolamento
blindados (rolamentos duplosl, placa de
idcntificação e pintura a pó eletrostáticâ,
com serviços de soldagem, pintura e

aplicação de logomarca, montagem,
instalação com chumba mento em
cimcnto.

FJ

ARÁGÂO
UND 2 6.019,94 12.039.88

27 SURF ABDOMINAL COM PRESSAO DE
PERNAS:

Surí Abdomrnal com Pressão de pernas
produzidos a partir de tubos
industrializados a vapor de chapa pretâ
dc alta resistôncia, sob dimcnsões de 3"
Yz, 2",1" Yz e 3"/16 com cspessuras
mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares:
extremidades superiores blindadas em
châpa 14, tornando-o insensível a

pcnetração de agua, com serviços tle
soldagem, pintura aplicação dc
logomarca, montagem, instalaçâo com
chumba mento em cimento.

Fl
ARÁGÃO

UND

PLACAS COM
EXI]RCICIOS:

INSTRUÇOES DE

FJ

ARAGÃOFUNÇÁO: Placâ orientativa que descreve
o modo de utilização dos aparelhos, o

alongâmento adequado a ser realizado
antes e depois dos exercícios e diversas

UND 2

outras informa ortantes.es Im

7 49,92 1..499,84

4.096,60 8.193,20

. ). Âssinadode

RAGAo ::11,,Í:li*'
OSTA:1 ,t$f;fr]"" '' PC. Bernârdo Coelho dc Atmeida, Í'E6J, centro,sio Berr.rdo - tua, CEp: 6s.ss0-000

4711e1 7#;,4
0011| r4:4&2r i3',oo',
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Rubrica: 17

PREFEITURA }TUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
LSTADO DO }IARANItAo

PRAÇA BERNARDO CoELHo DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ §ÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06. I 25.389/000 l -8E

2 PARQUE INFANTIL COM SETE ITENS;

Parque infântil completo com sete itens:
01 escorregador, 01 balaço com 03
motoquinhas, 01 gira-gira, 01 balanço
com 03cadeirinhas,0lgangora e 01

balanço horizontal e 0L passei aéreo, em
tubo de 1' 1/2 em chapa 18em cantoneirâ
1/3 8, em metalon 30x20 com corrente e

cahapa 18, com serviços de soldagem,
pintura, aplicação de logomarca,
montâgem, instalação com
chumbâmento em cimento.

FJ

ARAGÃO
UNI) 2

-19.133,20 38.266,40

VÁIOR TOTAL R$ 527.062,58 (Quinhentos e vinte e sete mil, sessentâ e dois reais e

cinquenta e oito centavosl
527 .062,5
8

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

5.2 - 0 prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departâmento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

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

as especificaçôes do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento
dâs condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que tbrem solicitados pela Prefeiturâ Municipal, cujas reclamaçóes se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execuçáo dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promovcr todos os mcios neccssários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisaçâo de qualquer natureza;

6.4 - A faltâ de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser

alegada como motivo de força maior para o âtraso, má execução ou inexecuçâo dos serviços obieto deste

editãl e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelt-r não cumprimento dos prazos e demais

condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicâr imediatanrentc â Prefeitura Municipal qualquer alteraçâo ocon'ida no endereço, contâ

bâncária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

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

regulamentadoras pertinentes:
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6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar tercciros e,/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou ômissão de fiscalização de sua

parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contrâtada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel obscrvância às exigências dâs âutoridades 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 dâ presente Ata.

7-1 - Convocar a Iicitante vencedora para a retirada da Ordem de l.ornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratadâ todâs as informaçôes e esclârecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratâda, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do obieto;

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 reajustamento de preços ou a atualizâçâo

monelária;

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

7-7 - Fiscalizar a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será efetuado âté 30 dias âpós a emissão da nota fiscal devidamente etestada pela

Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,
de acordo com o espccificado no Anexo t e sua proposta dc 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 suâ reieição, sendo o

pagamento realizado âpós a reapresentação das notas Rscais em faturâs.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigaçôes, 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.
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9.1 - 0s preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da cquação econômico financeira inicial deste instr[mento a partir de
determinação municipal, cabendoJhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - 0s preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual aprlrada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado sela 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 - I,'racassada a negociação com o primoiro colocado a Prefeitura podcrá rescindir esta Ata c convocar,
nos termos da legislâção vigente, e pelo preço da primeirâ, as demais empresas com preços registrâdos,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaçãô 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 pelâ Prcfeitura.

10.1 - A presente Atâ 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 administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstás nos incisos I a xll, XVII e xvtll do art 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 prâticâdos no mercado;

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

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

10.2 - Ocorrendo cancelamento do prcço registrado, o fornecedor será iníormado por correspondência, a

qual será juntada âo processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorâdo, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, â comunicação será feita
por publicação no Iornal Oficial 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 acêita pela

Prefeitura, facultando-sc a esta nestc caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havcndo o cancelamento do preço registrado, cessarâo todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fornecimento do item.
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10.6 - Caso a Prefeitum não se utilize da prerogâtiva de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o F'ornecedor cumpra integralmente
a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

aJ Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresent2dos na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, frctcs, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de llegistros de
Preços.

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, suieita à

contratadâ a multãs, consoante o câput e §§ do arl 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor dâ Notâ de

Empenho, na forma seguinte:

al atraso até 05 (cincoJ dias, multa de 020lo (dois por cento);

b) a partir do 6q [sextoJ âté o limite do 10e [décimo] diâ, multa de 040/0 [quâtro por cento], carâcterizando-
se a inexecuçâo total da obrigação a partir do 11q [décimo primeiro) dia de atraso'

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no arL 87, I. III e lV, da Lei 8.666/93, pela in€xecução total ou

parcial do objeto adjudicado, o Município de São Eernardo, através da Secretaria Municipal de Saúde

poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 100/o (dez por cento) sobre o

valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirâr â nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar

situâção regular no âto da feitura da mesma, garântida prévia e ampla defes4 suieitar-se-á as seguintes

penalidades;

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

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

São Bernardo, por prazo de até 02 (doisl anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidâde para licitar ou contratar co,n â Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicaúria ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar

ou i."ràr. na execuÇâo do contrato, comportâr se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida

prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contrâtar com o MunicíPio pelo prazo de até cinco anos

à, se for o caso, o Município de São Bcrnardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de

Fornecedores do Estado por igual período, sem preiuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente impostâ à contratâda será automâticamente descontada da fatura a que fizer

ius. acrescida de juros moratórios de 1%o Ium 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 fcinco)
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dias uteis, contados de sua intimação, parâ efetuar o pagalnento da multa, após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, scus dados scrão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na

dívida ativa do MunicÍpio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seçào não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,

perdas ou prejuízos que scu ato punível venha causar ao Municipio 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 Saúde, o respectivo vâlor será descontado dos créditos
que esta possuir com a Secretaria Municipal de Saúde, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar
será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisào ou nesse prazo encaminhá'la
devidarnente infbrmada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 - As infraçõcs penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, scm prejuízo das demais cominaçôes aplicáveis.

L4.1 - As despesas decorrentes das contrâtações oriundâs da presente Ata de Registro de Preços, correrão

à conta de dotação orçâmentária do ano em curso, ou das demais que poSsam ür a aderir a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento oportunoi

16.1 - As partes contrâtantes elegenr o Foro da comarca de são Bernardo, Estado do Maranhão, como

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

não puderem ser resolvidos pela viá administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partcs firmam a presente Ata, em 03 [três) üas de igual teor e forma pâra

um só efeito Iegal, ficândo uma via arquivada da sede dã CoNTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei

8.666/93.

São Bernardo - MA, 14 de iunho de 2022.

PC. Bernârdo Coclho de Almeidâ, n" 86f, CenÍro,Sáo Bernârdo - [l \, CEP: ó5 550-000

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

| - Todas as alteraçóes que se fizerem necessárias serão registradâs por intermédio de lavratura de têrmo

âditivo a presente Ata de Rêgistro de Preços.

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

Eletrônico ISRP ne.020/2021 c seus anexos e as propostas das Iicitantes classificadas.

Ifl - É verlado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

Íinanceira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.
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