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3. DA cERÊNctA DA PRESENÍE ATA DE REGtsrRo DE PREÇos

3.'l - O gêrenciamento d€stê inskumento cabeÍá a Prêíeitura Municipal de Sâo Bernardo - lúA'

3.2- A presente Ata terá validade de 12 (doze) mêses, contados a parlir de sua publicação no Jornal OÍicial do Estado/MA.

ÂTA DE REGtsrRo DE pREços N". 02í2022. pREGÂo ÉLETRôNtco sRp N" 028/2022 pRocEsso ADMlNlsrRATlvo N". N" 2022033

- CPL

Pelo presente instrumento, o Munlcipio de São Bêmardo, Estado do Maranhâo. com sede administ.ativa, na PreÍeitura Municipal, localizada

na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscÍita no CNPJ sob o no. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestoÍ responsávd

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, poílador da Cédula de ldentidade no 572348 ê do CPF no 182.609.183-15, RESOLVE, regiskar os

píeÇos da êmpresa: AC ARAGÃO COSTA E|\TPREENDtMENTOS, CNPJ: 13.471.191/0001-11, sediada na Rua da Caema no 025 - Bairot Alto

Cathau - São Luis - MA, CEP: 65.07'1-7'l O, por intermédio de seu representante legal Francisco Juscelino Aíagão Costa CPF: 266.686.53$91,

nas quantidadês estimadas na sêção quatío desta Ata dê Registro de Prêços, de acordo com a clâssificaÉo por êlâs âlcânçadâ por item,

atendêndo as condiçôes previstas ío instrumento convoc€tório e as constantes desta Ata de Registro de Preços. sujeitando-se as partês às

noÍmas conslantes da Lei nô. 8.66ô/93, Lei no. 10.520i2002, Decreto n" 10.024/19, Lei Complemenlar no. 123/2006 e suas alteraÉes, e em

conÍormidade com as d.sposiÉes a seguir:

1. DO OBJETO

.1.1 - Registro de Preço paÍa Íuturo Fgrnecimento de lixeiÍas, abrigos, bancos de praças para atendimento da Prefeitura À,lunicipal de São

BeÍnardo/lúA

1..1..1 - Este instrumenlo não obriga aos ÓnGÂOS E ENTIDADES a firmârem contrataçoes nas quântidades estimadas, podendo ocorÍer

licitaçôes especiíicas para aquisiÇâo do(s), obedêctdas a legislação pertinente. sendo assegurada ao detentor do registo a prefarência de

fornecimento, em igualdadê de condiçôes.

2. ADEsÂo DE ORGÃOS NÀO PARTICIPANTES

Rêsponsávol Tócnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Email : dorn@saobemardo.ma.gov.br

2.1 - A Ata de Registro de Prêços, durante sua vigênciâ, poderá ser utilizadâ por qualquer órgão ou entidâde da Adminislração indusive

autarquias Íederais, estâduais ou municipais de órgáos públicôs, estãtais ou ainda dê regimo próprio que náo tenha pârticipado do cêrtame

licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaíam do Íegrsúo de preços, quando deseiarem fazer uso da Ata de Regastro de Preços deveráo

manifestar seu interesse junto ao óígão gerenciador da Ata, para que este indiquê os possíveis fornecedores e respectivos preços a sêrem

praticados, obedecida a ordem de classificaÉo.

2.3 - Caberá ao fomecedor bêneficiáÍio da Ata de Registío de Pre@s, obsêrvadas âs condições nela estabelêcidas, optar pêla aceitação ou

não do fornecimento, independentemente dos quantitativos rêgistrados em Ata, d€sde que o fornecimento não prejudique as obrigações

anteriormente assumidas.

2.4- As aquisiçôes ou conúatações adicionais, náo poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50o/" (cinquenta por cento)dos quantitativos

registrados na Áta de negistro àe Preços durante sua vigênciâ, e alnda o qúantitalivo decorrente dâs adesôes à ala de rêgisÚo de preços não

pàerá exceder, na totali;ade, ao dobro do quântitâtivo dê cada itêm regislrado na ata de registro dê preços para o órgão geíênciador ê para

os órgâos partrcipantes, indepêndentemente do núnêro de órgãos náo particlpantês quê, desde quê dêvidamênte comprovada a vantagêm e o

cumpdmento das exigências da legislação vigente
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3.3 - A Secrelaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretiaíia Múniopal de Administração;

1. DO CONTRAÍO

4.1 - O preÇo a quantidade e a especiÍcação dos serviços ou produtos rêgislrados nesla Ata encontÍam-se indicados na tâbela abaixo

rTÊM orscRrçÀo UND QIIT

UND 50

UNO 40

UND 2

LixeiÍes teladas em tela galvantzada 2x1 com pês tubo 1'/

', com solda, pintuía e logomarca.

Abrigo para moto taxi modelo com 6,00x 2,00 metros em

tubo de 2" com ielhado de chapa 20 com banco em
m€talon 20x 20 com daca, sdda, pinturâ ê logomarca.

FJ ARAGÂo

FJ ARAGÁÔ

MARCA

FJ ARAGÃO

V UNT

M5,14

893.432.

3.

Tambores de lixo com câpâcidade de 200 litros, pinloía,

solda e logomarca.

Bancos para pÍaçê de 1.5 mêtro, com tudo de Z'F com
assento em madeiÉ, sêÍn enco§tâ, com pés de em ferro,
com solda, pintura e logomarca.

4

15.514 84

7.013.25

\-/ g

Abrigo pârâ ônibus. com 3,OO mêtros de comprimenlo x 2,5 FJ ÂRAGÃO UNO I
metros de lêrgura, em melalon dê 80x80 na châpê T 6. com
plâcâ, pintura e logomarga.

6.

Carxas móveis eín chapâ 18'com câpâodâde de 1.500 L FJARAGÃO UND 15

t. € com solda, pinlura e logomaÍca.
5.054,48

7 Kit de lixeiías Quadradas destinadas e Coletâ Selet va, o
Kit conlém 05 lixêhes, sendo, uma lixeira para colete de
papeis, uma lixeira paÍa coleta de metaiô, uma lixeira para

colête de platcos, uma lixeiÍa pâra coleta dê vidros e umâ
lixeira para colela de matérias orgânicos todas em chapâ
l8 gâlvânizadâ c./tubo de l" dsolda e pantuíe, logomarca e
rnonlagem.

SURF ABDOMINAL:

Surí Abdominêl produzido a partir de turbos
industriálizadas a vãpoÍ ê chapa prêta de altâ Íesrstência,
sob dimênsõss de 3" %, 2', 1" %. e 3/16 com espessuras
minimas de 2,00 mmi orificios blindâdos em chapa 14,

tomando- rnsensÍvel penetraÉo dê água; uülizando êixos
maciços e usrrados para Íolamenlos ouplos, cor serviços
de soldagenr, pintlrâ. aplicâçáo de logomarca, montegêm.
instâlação com chumba mento em cimento.

PRESSÁo PERNAS:

FJ ARAGÀo UND 35 1.126.62

FJ ARAGÃO UND 110 1.148.88

FJ ARAGAO UNO 2 3.944,84

ReÍerente a PrestaÉo de serviços na Fâbricaçào de
Pressão de Pemas produzindo â partir de turbos
inoustriallzados â vepoí e chapa pÍetà dê âha íes.sténciã,
sob drmensôes de 3" %,2^, 1". %, e 3/16 com espessura
miniínas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidadês
supeÍiores, iníeriores e moveis Uindãdos mm úapa 14,

tomando-o insensível a penetraçao de agua; lllizándo
erxos mâoços e usinados Trnc€do em prelo. com serüÇos
d€ soldageín. pintura, adicaçáo de logomarca. moniagem.
instialaÉo com chuínba mento de cimento.

FJ ARAGÃO

UND 1 4.123.24

3/30
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Folha
BARRAS ÍRIPLAS ASSII\IETRICAS. HORIZONTAL
ELEVAÇÃO: Rubíica

10

11

12

FJ ARAGÃo

FJ ARAGÃO

FJ ARAGÀO UND 1

UND 1 2.976,60

UND 1 4.681,60

Referênte á preslaçâo de serv ços na Fabricáção de
Rotâção Duplâ Diegoôâl ê Vêrtical produzido â pârtií de
tubos industriêlizados â vâpor e châpâ pretâ de alla
resistêncie, sob dimensóês de 3" %, 2'1, /. e 3116 coÍn
espessuras mín mas de 2,00 mm: orificios tubulares:
extremidâdes supêíioíês, infeíiores e nrovels blindados em
chapa 14, tomando-o nsensível a penetraçÉo de aglai
utilzando êaxos maciços ê lsinados para rolaínenlos
duplos, com serviços de soldâgem. pjnturas aplicaçào de
logomaíca, montagem, nstalaçào coín cumbâmento de
cimento.

ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E VERTICAL:

ESPALDAR 1.95 ALT. X 1,OO LARG

Espaldâr 1,95 Al1. X 1,00 lãrgurâ produzido a parUr dê
rubos induslÍiãlizãdos a vâpor e châpâ preta de alla
resrsleloà, 3- ,,2" 1" ' , e à' mm espess-ras minimâs
de 2,00 mm, onÍ cios lLbulaÍes eylrem dâdes s-per ores e

inferores blindâdas em chapa 14; lornando-o insensivel a

pênetráÉo de egua, com serv ços de soldagem, pinturâ,

aplicâÉo de logomarcâ, montagem, inslalação com
chumbamento em cimento.

ALONGADOR TRIPLO PARA CÔSTAS E ABDOI\,,IEN

2.056.60

T3

FJ ARAGÃO

4/30
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ReÍerente a PresteÉo de sêrviços ne fâbdcação de BarÍas
Triplâs âssimétricâs, Horlzontál el evação produzido â pâÍ1ir

de tubos industridizados a vapor e châpa preta de alla
rêsistênciâ, sob dimensõês 3'%, 1'e 3h6 côm
espessurâs mínimâs de 2,00 mmi oriÍÍcios tubulâres:
extrêmidades supêriores blindâdas êm châpa 14, tomando-
o insensível a penetraçáo de agua, com serviços de
soldágêns, pinlurâ, âplicaÉo de logomarca montâgêm,
inslalaÉo corn chumbârnenio em cimento.

Alongador Triplo paÍê costas dê Abdôrnên produzdo a

partir de tubos nduskalzados a vapor ê chapa preta de
alta íesistência, sob dimensÕes de 3" %.2", 1 . %,e 3116
com espessuras minimás de 2,00 mm; oÍifícios tubulares:
êxtremidades superiores, inferiores e moveis blindâdos em
chapa 14, tomando-o insensivel e penetração de agua,
utilizando eixos maciçôs e us nâdos zincado em prêto. com
seNiços de soldagem, pintura, aplic€Éo de logomarca,
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4.138,25 pf&eSSO

14

15

16.

rnontagem, instalação com chumba mento de cimento

SIMIJLADOR DE CAVALGADA

Reíêrente e Prestação de serviços na Fâbric€ção de
Simulador de câvalgada produzido e pârtjr de tubos
industÍializados s vapoÍ a châpâ pretia de alla resrstência,

sob d mensôes dê 2" %. 2". l" %, % e 1" com êspessurâs
rnanimas de 2.00mmr oíifícios lubulares: extremidadês
superiores. iníedorês ê moveis blindados em chapa 14,

lomando-o nsensivêl â penetrâÉo de agua; ullizando
eixos macjços e usinados para rolamentos duplos, com

serviços de soldagem, piniura, aplicaÉo de logomârca,

montagem, instalação com chumba mento de cjmenlo

SIMULADOR DÉ CAMINHADA

RefeÍente â Prestâção de sêNiços na fabricáÉo de
equipamentos apartir de tubos industrializâdos a vapor e

dEpa pÍete de âltâ resistênoa, sob dimensôes de 2" %, 2'
e 1" % com espêssurâs m,nimâs de 2,00 mm; oriÍÍcios
tubuleíes. extremoades suoêriores, .n.enores move§
blindados em óepâ14, lornando-o ins€nsivelâ penêtraçáo

de ague; utilizando êixos maciços e usrnedos para

rolamentos duplos, com serviÇos de soldagem, pintura,

aplicáçáo de logomarca, Írontagêm, rnslalação com

chumba mento de cimento,

UND 1

FJARAGÂO UND 2 6.003.21

UND 2 6.073,22

Folha:
Rubíica:

FJ

ARAGÃO

Referente a Preslação de serviços na Fabricáçâo de

BaíÉs Pâralelas com Trave de êquilÍbflo e cedeiras de

descanso produzidos a pertir de tubos industÍializados a

vapor de chapa preta de alla rêsislência, sob dimensões

de 3" %, 1" e 3"/16 com espessuras minimas de 2.00 mmi

orifícios tubular€s: extrêmrdades superior€s blindadas em

chapa 14, tomando-o insensivêl a penetração de agua,

com sêruiços de soldagem, pintura aplicaÉo dê

logomârcê, monlagem, instalação com chumbê mento em

cimento.

ÍRAVA DE EQUILIBRIO:

Reíerênte a pÍ€staÉo dê serviços na íabÍicáÉo de

êquipamentos a partií de tubos e chapas preta de alla

íesistênciâ, sob dimensôes de 3" %, 100x40 e 3/16 com

espessuras mínrmas de 2,00 mm; oriÍicios lubulares:

extremidades superiores laterais blindâdas êm chapa 14

lomando-o insensívela penêtraÉo a água.

BARRAS PARALELAS COM TRAVE DE EQUILIERIO E

CADEIRAS PARA DESCANSO:

17 SIÀ,4ULADOR DE REMADA SENÍADA;

SimLrlador de remada senlada produzido a pertir de tubos

FJ ARAGÃO UND 2 4.969.26

5/30
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industrializados a vapor e chape preta de alta resistência,
sob dimensões dê 2' y.. 2",1 %.ê 1/16 com espessuras
minimas de 2,00mm ortÍcios tubulares: extremidedes
supedores, inferiores e ínovêis blindados em châpa 14,

loma'1doo insensivelâ oenelrâçáo de agua, cor seMços
de soldãgem. pintuE aplicâção dê logomãrcá, montagem,
instâlaçáo com chumbâ mento em dmenlo.

18 ELtPTtCO [TECAN|CO (ÉSOUt)

19 PRANCHA ABAOMINAL

PUXADôR OE CoSTAS Col', PEITORAL

Puxador de costas com peitoral produzrdo em tubo§ a
vapor. Possuem, ainda, manoplas analônricas
êmborachadas írisadas anliderrêpantes, qrbos de
rolamenlo blindados (rolamentos duplos), placâ de
identiíicação e pintura a pó eietrostática, com servlços de
soldagem, pintura e adicáÉo de logomarca, montagem,
inslalaçáo com chumba mento em cimenlo.

Referente a prestaÉo de seÍviço na lâbr cáção de Eliptico
rnecãnico (Esqu4 produzido a parlir de t!íbos
industíâlizados a vapor e chapa preta de âlta res stência,
sob dimensôes de 2' %, 1" % e 1" com espessuras
minimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mrn; oriíÍcios
lubulaÍes exlremdades sup€1oÍes, e irÍenorcs e moveis
blndados em chapa 14. lomandeo insensivel a
penetrâÇáo de âgua, com seryiÇos de soldagêm. pinfuÍa

aplicaÇão de logomarca, montagem, rnstalaÇão com
chumba nrento em cimento.

Referenle a prêstaçâo de seÍviço nâ febrlcaÉo de prenchâ

ábdominâl produzido a partir de lurbos industriâlizados a

vâpor e chape pretâ de alta resislénciâ, sob dimensóes de
3" h, 1" '/z e 3116 coífi espessuras mínimás de 2,00 mm;
esteirâ êm oblongo de 48x20x1,50mm, extremidades
superiores, ê infeíiores e moveis blindados em chapa 14,

tomando-o insensivel a pÊnetração de agJa. com serviços
de soldegem. pintura aplicaçáo dê logomarca, montageín,
inslalaÉo com chumba mento em cimento.

FJ ARAGÁO

FJ ARAGÃO UND 2

UND 2 5.283,22

6.283.23

UNO 2

2.184.95

20

FJ ARAGAO 6.019.94

6/30
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SURF ABOOMINAL COM PRÉSSÁO OE PERNAS:

SuífAMominâlcom Prêssão de pemâs produzidos a pârlir
de tubos rndlstrializâdos â vapor dê chapa preta dê alla
resistência, sob dimensóes de 3' '/,, 2',1' % e 3"116 Lotn

espessuras minimas de 2.0o mm; oriíicios tubulares:
e*rêmidades supeÍioles blindadasem úapa 14, tomando-

o insensÍvel a p€netraçào de agua, com serY ços de

soldagem. pinturâ aplicação de logomarcê, montagem.
instâlaÉo coín chumba mento em cimento.

FJ ARAGÂO

21

22 PTACAS CO|V INSÍRUÇOES DÉ EXERCICIOS:

FUNÇÃO: Placa onentaliva que descreve o modo de

utilzação dos aparelhos, o alongamento adequado a ser
rêalizado anles ê dêpois dos êxêícícios e divêrsas outras
iníormâçóes importánles.

23 PARQUE INFANTIL COM SETE IÍENS:

Parque rníantil complelo com §êle itens: 01 escorÍegador,

01 balaço corr 03 motoquinhâs, 01 giraSira, 01 balanço

com O3caderrinhas. Olgangora e 01 balanço horizontel e

01 passei aéíeo. êm tubo de 1''l2 eín chapa 18em

cántoneira 1/'8. em metalon 30x20 com conente e cahapa

18, coín seNiços dê sdclagem, piôlurâ. aplicáção de

logomarca, montagern. instalaÉo com chumbemento em

cimento.

UND 2 149.92

F.I ARAGÃo

UND 2 4.096.60

FJ ARAGÀo UND 2 19.133,20

5. DA ENÍREGA

5.1 - Os itens registrados devêÍão ser êxecutados conÍorme lermo de referôncia do Edital de Íorma tracionada (se necêssário) e conforme

Íorem solicitados pelo setor competente

S.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido eÍetuado pelo departamento de compÍas da PreÍeitura Municipal

de Sâo Bernaído - l\rA.

6. DÂs oaR GÁçóEs DA CoNTRATADA

6.1 - Executar o fomêcimonto dentro dos padrôes estabelecidos pêla Prefeituía Municipal, dê acordo com as espêcifica@es do êdital,

rêsponsabilizando-se por eventuais prejuízos decorenles do descumprimento das condições estâbelecidas'

6.2 - prestar os esclarêcimenlos que forem solicitados pela Prefeilura l\y'unicipal. cujas rêclamaçôês se obrigam a atênder proftamentê' b€m

como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriÍicar quando da execução dos atos de sua re§ponsabilidade;

6.3 - promovêr todos os meios necessáíos â garantia da plena operacaonalidade do fornecimênto, inclusive considerados os casos de gÉve

ou paÍalisação de qualquer naturezai

7t30
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Fulha:
Rubnca:

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornêcimênto incumbe ao detentor do preço regisÍado, não podeíá ser alegada como motivo de Íoíça
maior paÍa o atraso, má exâcuçáo ou inexecução dos seNiços objeto deste edital ê não a eximirá das penalidadês a qu€ êstá sujêita pêlo não

cumpíimento dos prazos e demais condiçôes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer altêração ocorrida no endereço, conta banéria e outrâs iulgadas nêcessárias

para o rêcebimento de coÍrespondência;

6.6 - Respeitar e Íazer cumprir a legislaçáo de segurança e Adm nistraçáo no trabalho, preüstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou. cabendo-lhe, integralmente, os ônus demrrentes. Talíscalização dar-

se-á independentemente da que será er(ercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indênizar tercearos eL/ou à própria Prêfeitura em cáso de ausência ou omissâo de flscalização de sua parte. pelos danos ou prguizos

causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas píeventivas, com fiel observância às exigências das

autoridades competentes e âs disposiÉes legais vigente§;

6.9 - Fornecer os produtos. conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.'t 0 - O atraso na execuÉo caberá penalidadê e sançôes pÍêvistas no item 12 da presente Ata.

7. DAs oBRtcAçóEs DA 
'oNTRATANTE

7.1 - Convocâí â licitênte vencêdoíâ pâra â retirada dâ Ordêm dê Foínecimento dos itens ÍegistÍados;

7.2- Fomecer à empresa a Ser clnkatada todas as informaçóes e esdarecimentos que venham a ser sdicitados relativamente ao objeto deste

Editral:

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

7.4- NotiÍicar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irrBgularidade constatada duranto o recebimento do objetoi

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detertora do regisbo, enquanto pendente de liquidaÉo ê qualquer obrigaÉo. Esse lato

não será geradoÍ de direito a reaiusiamânto de preços ou a atualização monetária:

7.6 - Não haveÉ, sob hipótese alguma, pagamênto antecipado;

7,7- Fiscalizar â €xecução das obÍigaçôes assumidas pelo contratiãdo.

8.1 - O pagamento será eíetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria rcsponsável;

8.2 - O Contratado/ÍomecedoÍ deverá indicaÍ no corpo da Nota Fiscal/fatura, descnÇâo do item fomecido, dê acordo com o especiÍicado no

Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais gm íaturas, estas serão dêvolvidas ao fornec€dor, pere as nocêssárias

correções, com as informafões que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentaçáo das notas fiscais em fafuras.

8.4 - Nenhum pagamento isêntará o FORNECEDOR/CONTRATADO da§ suas rssponsabilidadês ê obrigações, nom implicârá ac€itação

defl nitiva do Íornecimento.

g.5 - o contratante náo eÍetuâá pagamento dê titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como' os que forem nêgociados

com terceiros por intermédio da operaçáo de "factoring';

6.6- As despesas bancárias dêcorrentes de transferência de valores pêra outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

9, DO REAJUSÍAMENÍO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registÍados manter-sê-ão inaltêÍados pelo periodo dê vigência da presente Ata, admitida a íevisâo no cáso de desequilíbrio da

equaçâo econômico Íinancêira inicial deste instrumento a partir de det€rm nação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual

determinado.
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9.2 - Os preços íegrstrados que sofrerem revisão náo poderáo ultrâpassar os preços prâticados no mercado, mantendo-se a diferença

pêrcentual apurada êntre o valor originalmente constante da proposla e aquêle vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado sera supêrior à rnália dos preços de mercado, a Prêfêiturâ solicitará ao fornêcêdor, mêdianle conespondência.

reduçáo do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracássada a negociação com o primeiro colocado a PreÍeitura poderá rescindirestia Atê e convocar, nos termos da legislação vigente, e

pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, câbendo rescisáo desta ata de registro de preços e nova licitaçáo em

caso de Íracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela

PreÍeituía.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE RE6'STRO OE PREÇOS

10.1 - A presente Ala de Registro de Preços poderá seÍ cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçóes;

1. a) euando o íomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Editâle nsssa Ata de Registro de Prêços;

2. b) euando o fomêcedot der causa a rescisáo administrativa da Nota dê Empenho decorÍente deste Rêgistro dê PreÇos. nas hipóteses

preüstas nos incisos I a xll, XVll e Xvlll do an. 78 da Lei 8.666/93;

3. c) em quaisqueÍ hipóteses de execução total ou parcial da requisiÉo/pedido dos produtos decorÍente de§te íegistro;

4. d)os preços registrados se apresentarem supeíior€s aos praticados no mercado:

5. €) poÍ razôes ds interesse público devidamentê demonstradas e iustiÍicadas:

6.0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registÍado, o fomecedü será informado por correspondência, a qual será iuntada ao proce§so

administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ionorado, incerto ou inacessivel o endereço do fornecedor, a comunicâção será feita por publicâÉo no Jomal oficial do

Estado/MA. considerando-sê cancelado o preço íegistrado a pãrür da última publicaçâo

10.4 - A solicitação do íornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá náo ser aceita pela Prefeitura, facullando-se a esta nêste

câso, a aplicâÉo das penalidades previstas ho Edital.

1o.s - Havendo o câncelamento do preço regislrado, cessaráo lodas as atividades do Fornecedor, relativas ao íomecimento do item.

10.6 - Caso a preÍeitura nâo se utilize da prerrogaúva de cancelaí e§ta Ata, a seu exclusivo cÍltério, poderá suspender a sua execuÉo e/ou

sustaÍ o pagamento das íaturas, até que o Fornecêdor cumpra intêgíalmente â condiçào contratuâl infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços §erá cancelada automaticamente nas §eguintes hipóleses:

1, a) Por decurso de pÍazo de validade;

z Dos PREçOS

1.1..1 - Os preçôs apresentados na propostra devem incluir todos os cústos ê despesâs, tais como: custos dketos ê indiretos. tributos incidentes,

taxa de administração, serviços, encargos sociais, i-abalhistas, seguros, fretes, lucro e outros neces§ários ao cumprimento integral do obreto

desta Ata de Registros de Preços.

12, DAS PENALIDADES

12..1 - O descumprimento injusUficado das obígaÉes assumidas nos termos deste edital, sujeila à contratiada a multas, consoante o caput e

§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentês sobre o valor da Nota de Empenho, na forma sêguinte:
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13. OOS lllcrros PEM,S

15. DÂS OTSPOSIÇOÉS FrNÁrs

15.1 - As pâÍtes licam, âindâ, adstritas às sêguintes disposiçóes

I - Todas as alteraçõês que 5ê fizerêm necas§árias seaáo registradas por intermédio de lavratura de termo adiuvo a presente Ata de Registro

de PÍeços.

ll _ vinculam-se a esra Ata paÍa fins crê análise técnicã, juíidica e dêcisáo supêíior o Edital de Prêgão Eletrônico lsRP n" 020/2021 e sêus

'1. a) atraso âté 05 (cinco) dias, multa de 02'lo (dois poí c'ento);

2.b)apartirdo6"(sexto)atéolimitedo10.(décimo)dia'multade04oÁ(quatroporcento),caractêrizandGs€ainexecuçáototalda
obrigâÇáo a partir do 11' (décimo primeiro) dia de atrâso'

12.2_Semprejuízodassânçõescornlnadasnoart.ST,l.lllelV'daLei8.666/93,pelainexecuçãototaloUparcialdoobjetoadjudicado.o
Município de sáo Bemaroo, atraves oa sãiãtlria úuni"lpar o" sa,lde poderá, garantida a prévia e ampla deÍesa, aplicar à contratada multa

de até 10% (dez por cento)sobíe o valoí adiudicado;

12.3 - se a adjudicátária recusaÍ-se a retiÍar a nota de empenho injustiÍicadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da

mesma, garaniida prévia e ampla defesa, suieitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. N,'tulta de até 't Ool" (dez por cenlo) sobre o valor adiudicado:

,12.3'2,Suspensãotemporáriadepart.cipaÍdelicitaçôeseimpedimentodecontratarcomoN,lunicipiodesãoBemardo,porprazodeaté02

(dois) anos, e,

12,3.3. DeciaÉção de inidoneidade paÍa licitar ou contratar com a Adminislraçâo PÚblica Municjpal

.12.4 - A licitante, adjudicalária ou contratada que deixar de entregar ou apÍesentar documentação falsa exigida para o certame' ensejar o

retardamênto da exocuçao ae seu ooletoliaã,nln1r"i " 
propo"t", i"lhar ou fraudar na exêcução do contíato' compoÍtar se de modo inidônêo

ou cometer fraude fiscar, garantiaa p|'eui; e-a-mpáJetesà,'tcara impeoioa de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e'

se for o cáso, o Municipio Oe São Aernaão soliltará o seu descredenciamento do Cadasko de Fo'necedores do Estado por igual periodo' sem

preiuízo da açáo pênal corÍespondente na foÍma da lei;

12.5- A multa êvêntualment€ imposta a contratada será aÚtomaticamentê descontada da fatura a que ÍizeÍ ius' acÍêscida de luros moratórios

de 1% (um por cento) ao,nes. crso a 
"ãntãtada 

não tenha nenhum valor a Íeceber deste órgâo da Prefeitu.a Municipal de são Bemardo' ser-

lhe_á concedido o pÍazo oe os (cinco) oás ut;is, contados de sua intimação, para eÍetuar o pagamento da mulla, âpÓs esss píazo, nâo sêndo

efutuadoopagamento,seu"oaoo"se.aoencaminhadosaoórgãocompetenteparaques€iainscritanadívidaaüvadoMunicípio'podgndo,
ainda a PrefeituÍa proceder à cobíança judi";"166 6ulta;

12.6 - As multas previstas nesta sêção não eximem a adjudicatária da reparação dos êventuais danos' perdas ou preiuizos que seu ato punivel

vênha causar ao Municipio de São Bemardo'

12.7 - Se a Contratada nâo proceder ao Íecolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias Úteis' contados da intimaçâolor parte da secrêtaria

Municipal de saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir corn a secrelaria Municipal de saÚde' e' §e estes não

ÍoÍem suficrentes, o vator q,,re souelar seãlnàÃinr,rào p"ra ln""rição em Divida Ativa e êxecução pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8_DoatoqueapliÇarpenalidadecaberáÍecurso,noprazodeos(cinco)diasúteis,acontardaciênciadaintimação'podendoa
Administraçáo íeconsiaerar sua decisao Ã-n-ei"u pã.o 

"n"".inna-la 
devidamenie iníormada paía a apreciaçáo ê decisão supenor, denro do

mesmo prazo.

13.1.AsiníraçôespenaisripiÍicadasnaLei8.666/93s€Íãoobjgtodêprocêssoiudicialdaformalegalmentêprevist,a's€mpreiuÍzodasdemals
cominaçÕes aplicáveis.

Í4 DOS RECURSOS ORçALENTÁNOS

14.1-AsdespesasdecoíentesdascontrataçôêSoriÚndasdâpÍesenteAtadêRegistrodePreços,coííerãoàcontadedotaÉooíçamêntáriâ
do ano em curso, ou d." o"rri" qu" po""ãÀ'uli a aderlr a presente eta' ás quais seÍâo êlêncadas em momento oportuno:

anexos ê as propostas das licitantes das§ificadas
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lll - É vêdado caucaonar ou uülazar o contrato decoÍrente do presente regislro pâra quâlquer operação financeiía, sem píevra e expressá

autorizaçáo da PreÍeitura.

16. DO FORO

'16.1 - As paítes contratantes elegem o Foío da Comarca de São BeÍnaÍdo, Estado do Maranhão, como competente paÍa dirimir quaisquer

questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omlssos, que não puderem ser íesolvidos pela via adminl§trativa, renunciando a

qualqueÍ oulro poÍ Írais privilegiado que seia.

1ô.2 - e por estarem de acordo, as paítes firmam a presente Ata, êm 03 (três) vias de igual teor e folma para um só eíeito legal, ficando uma

via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo - NrA. 14 de junho de 2022

Prefeitura ilunicipal São Bemardo

Francisco dâs Chagas Cârvalho

AC ARAGÃO COSTA EMPREENDIMENTOS

CNPJ no'13.471.191/0001-1 1 -

Francism Ju ,lo Aragáo Çosta

C.l'. ." .uu.asu'ssgs'

RePíesentante

Código de

Ádo' Vsldeáne Possoa dos S€nlos

'de nrhcaçào 4e*6a 1 Íeijj;; 2i1íõ*agnr sza r t zÍ7boot

ÀÍA DE REGISTRo DE PREÇos N'' 024/2022 PREGÃo ELÉÍRll':3"*' *" *'''022 - PRocEsso ADirlNlsÍRArlvo N' N"

' **p**$*N*-*ffi
disPosiçóes a segulr:

\ Do oBJEÍo '- r^ DrÂíêihrrâ Municipal de são

1.1 - Registro de Prêço paía Íuttiro Fomêcimento de matêÍia§ Í!êÍmaoentês 
comuns paÍa atendimênto da PÍeleltura

;#:;;;* ::üi:sâ'j.:sLl3lffiiffi:fiI#r':::ã"H";;1'1''éiii?""H11";x"l:J]:Hr#;

L ADESAO OE ORGAOS NÁO PARIICIPANTES
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A(PEÍ'IENTE

l{ome do Píefêito
JoÃo IGÔR yIEIRA cARvALHo
Nome do Vice-prefêito
Adnana da Silva Poftelê

Re6ponsâval Íecnico
VALDEANE PESSOA OOS SANTOS
Emâil: dom@saobemardo.na. gov.br

ERRATA - puBLrcAçÂo DA ATA DE REGrsrRo DE pREços N.. o2sl2022. pREGÁo ELEIRôNrco sRp No 028t2022

ERRATA - Publicação da ATA DE REGISTRO DE PREçOS No. 025/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N' 02812022

Pubficada no Diário Oficial do MunicÍpio (DOM), dia 14 de Junho de 2022. Ediçào n" 446, Pag. 230.

ONdE SE Iê: AC ARAGÃO COSTA EÀ'PREENDIMENTOS, Lê-SE, FC ARAGÃO COSTA .

São Bernaído-MA. 16 de Junho dê 2022.

Aulü: Vatdeane Pessoa dos s€nlos
Có.tigb dê idontifrcaçao: 9/7ae4d1 9b72933db28c8a95üb5cd4ol a1 bh2.

poRTARtA /cGM/PMSB N. oí/2022 - DtspôE soBRÉ A TNSTALAçÀo DE srNDrcÂNctA E DÁ ourRAs pRovtDÊNctAs.

poRÍARtA /ccM/ptvsB No 01/2022 - DtspOE soBRE A TNSTALAÇAo DE stNDrcÂNcrA E DÁ ourRAS PRoUDÊNCtAS.

O ContÍolador Geral do Município, no uso de suas atribuições lêgais que confere a Lei Conplemenlar Múnicipal n' 1412022.

CONSIDERANDO o teor do Ofício GAS n" 3212022, dando conta e pedindo providencias quanto ao anunciado do Oficio n' 7412022- 2'
DECCOR/SECCOR (Os 13/2021) formulâdâ pelâ Delegaciâ de Policia Civil do Estâdo do Maranhâo êm íâcê do Preleilo l\./tunicipal de São

Bêrnardo - MA. JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO, refêrente a apuraçáo de possível desvio de verbas publicás no âmbito da Preleitura

Municipal de Sáo Bernardo - Ma. em 2020, por meio do lP n" 0412022 2'DECCoR/SÉCCOR (OS 13/2021).

BAIXE A PORTARIAJCGIV/PMSB N" O1/2022 COMPLETA NO LINK

RAIXA&

ÁdoÍ Yardeane Pesso, dos S€nlos

c ód ga d e d e ntiõcaçâo : gcco 81bb 5* 4oc 4 a3 5 1 7 0ê9 6 6 31 1 c bo cbgmg1 2 c

ExrRATo rERÍúo DE HoMoLocAçÃo/pREGÂo ELETRôNtco N.o 026/2022 pREcÁo ELEÍRÔN|co N.' 026/2022, PRocEsso
AoMlNlSÍRAT|vO N' 2022030/CPUPiilSB/Ít'lA.

EXTRATo TERMo DE HOMOLocAÇÃO/pREGÀO ELETRÔNICO N.o 026/2022 Pregão Eletrônico N.o 026,/2022, Processo Administrêtvo No

2022030/CPUPNiSB/MA obj€to: Registro de Preço para Íutura contratação de empresa para comblstíveis e óleos lubriÍlcantes para a
prêfeituÍa dê São Bemardo/MA. Considêrando a regularjdade do procedimento, hêi por bem, com bâse no inc. Vl, do art 43, da Lei Fêdêral no

e.666,/93, HOMOLOGAR os itens do objeto licitado, a empresâ: ALTO POSTO ESA LTOA, CNPJ: 1 7.320.92710002-92, sediâda na Rua

Bernardo Limâ no 2176 - Bairro: Fâvêirâ- São Bernârdo - MA, CEP: 65.550-000, poÍ intermêdio dê sêu rêpresentânte lêgal EDILSON SOARES

CpF: 354.761.413-91. Prefeilura MuntciOalde Sáo Bemardo/lúA,06 de junho de 2022.F.êncisco das chagas carvalho: Secretáno Municipal de

Finanças.

Á.rlo. Yald€ano Psssoa dos Santos

Ct'd g a de j d e n t ifi caç ito' 5 c 2c9e 4 I A a 81 87 aA 5 6 1 1 93 08 b7 e 7 ce 80 57 9 89 c 2
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