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PREFEITI RA.lIU}'TCIPAL DE SÀO BERN ARDO
ESTADO DO ]IIARANHÂOPRAÇA BERNARDO COELII O DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO - SÂo BERNARD0/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88
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PROCESSO ADMINISTRATM Ne. ne ZOILIO4SIZOZ!_ CpL
VAUDADE: 12 (dozeJ meses contados a partir da data de sua pubricaÉo no Diário oficial da uniãoou do Estado do Maranúão ou do município je seo Uernardo/MA

peio presente instrum€n[o, o rvÍunicípio de sào Bernardo, Estado do Maranhào, com sedeadminisr'rar'jva, na prefeirura r\4unicipar, to.atiraar'1, liàçãi"írrao co"tt o de Armeida, inscrita no cNe.;sob o nq 06 125 399/0001-gg. representado neste ato pero g"rio. r"rponrau"r FRANCISC' DAS CHAGAS.ARVALH., porrador da céd ura de íden ridaa" .; siãl-+ã;"iã ipi n" r az.oos. r s3_ r 5, R ESoLyE, resrsrraros preços da empresa: pAULA v t!.t FALCAo sERVtc0sÉtR;;; ;* i,j, zl.o33.g"to /000 t_90, sediada ; RodBR 222 np 2ro KM 40 puraqueu viroria oo rt,'*.in, -'üttpd, as.rsr-ooo, por inrermédio de seurept esentanr.e legal Sr(a) pauld__vicror.ia vtorra fitiao l'p""rüa"f rl da Cdrteird de identidade,,,054948542015'4 SSp/MÁ e do e w 
'," 

ooe.zsl.oi:-+i'r* qí*,frrdes esrimadas na seçâo quarro desta1:i:^ l^"::": de preços, de ac_ordo .o* u .rr.rtÀ.ução;;;;;". atcançada por irem. arendendo ascondrçoes previstas no instrumento convocatório 
" u. .oirtun,; d-esta lta de Registro de preços,su'eitando-se as partes às normas constantes da Lei nq. g.666/93, Lei ne. 10-520/2002, Decreto nq

l!;',i,,*'Lei 
complemenbr r'. rzeTzooã 

" 
rr* ãii.."io"r, 

""í, conrormidade com as disposiçôes a

t l - A presente licitaÇão tem por obieto o. Registro de preço para íuturo Fornecimento de fardamento,para atender as necessidades àa prefeitura Müniclpal de Sáo à".n".ar7Ve.

l 1 l - Este instrumento não ohriga aos óRcÀos E ENTTDADES a firmarem conrrarações nas quanr.idadesestimadas, podendo ocorrer tic*ais95 95ps616ç3. p";;;q;l;;çà";o1s;, obedecidas a legistação perrinenre,sendo assegurada ao detentor do registro a preferàn.i, a1-iã'.'nãiã"n,o, em iguardade de condições.

2 1 - A Ata de Registlo de preços, durante sua vigência, poderá ser utirizada por qualquer órgâo ou entidadeda Administraçâo incrusive autarquias federaisr estaáiais'oi municrpais de órgâos púbricos, estarais ou

;:*iiil::]'" *óprio que não tenh" pr.ti.ip.áo ao .".à-rr"-ri.iàto.io ,"aiuntl" pÀíü1à"rírãI'" o.cr"

2'2 - 0s órgâos e entidades que não partciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ALade Registro de preços, deverão manlÍesr"ait", inr".ur.'ulrnü ,ãà.ga, i"."".,rà"]l" oolrr., o"r" *,"
ilij3H#":*t"eis 

fornecedores e respectivos p."çá, , .".". praticados, obedecida'a oü"m a"

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário d3 Ata !e Registro de preços, observadas as condicões nelaestabelecidas' optar pera aceitação ou não do io.nu..'r*"n,J- ino"l,"ía"ri"."r," iiJ ;Jjl;;o*.registrados em A.,, desde que o fornecinrento não preluaiIr" 
"r "ú.ig"ço"s 

anteriormente assumidas.

]l_ ^.113A, 
iriCO"s o! contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por enüdade, a 50oá[clnquenta por cenlo) dos quantitá-Livos registrados nu eu a.nugirt.o de prãços Jrlr.,ã rr, üge".,", .ainda o quantitativo decorrente das adesõei à ata oe .egisno à"'iieços não poderá exceder, na totaridade,

PC. BÉrnardo Coctho dc Almeida, n.863, C.,nlro,Sio Bernarrto _ MA, Cf,p:65.550_000
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PREFEITTIRA MT]NICIPAL DE SÃO BERNARDO

d ,i0I

ESTADo Do MARANHÃo
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" SàZ _-êENTNO - SÂO BERNARDOA4A

CNpJ: 0ó.125.JE9/000I-88

ao dobro do quantitaüvo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador epara os órgãos participantes, ind ependentemente do número àe órgão s não participantes gue, desde quedêvidamente comprovada a yan ta8em e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3'1 - o gerenciamento deste instrumento caberá a prefeitura Municipar de são Bernardo - MA.

3 2 .- A Presente Áta terá varidade de L2 {doze) meses, contados a partir de sua pubricação no fornal oficialdo Estado/MA.

3 3 - A secretaria participante desta Ata de Regisúo de Preços é a secretaria Municipal de Ádministração;

4'1 - 0 preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-seindicados na tabela abaixo:

5'1 - 0s itens registrados deverão ser executâdos conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5'2 - O prazo máximo para entrega sêrá diário conforme solicitâção e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

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

ITEM DESCRIÇ-IO
]IIODELO QU.{NT

I

Máscaras de malha, com 02
camadas com com
acabamento em vieis nas
laterais, Dupla camada com
tamanho aproximado:
20cmxl4cm, Medidas
adequadas, cobrindo
totalmente a boca e nariz,
garantindo o ajuste ao rosto,
sem deixar espaços nas
laterais. com pinnrra da
logomarca do municipio
conforme recomendações da
ANVISA

Und Serviços 20 000 1na 49.800,00

PC. BeÍnrrdo Coelho dG Alúeidr, tr" E63, Cenrro,Sào Bernardo _ MA, Cfp: 6S.SS0-000

3. DA GERÉNCU DA PRESEIITE ATA

LOTI VII MASCARAS
TI ND VALOR

UNÍTÁRIO
VALOR
TO'TAL

I
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5. DA ENTREGA

6, DAS OBRICAçÕES , 

DA CONTRATADA
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PRAÇA BIRN
O BERNA RDO/IIí,A

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelâ Prefeitura Munici pal, cujas reclamações seobrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualqueranormalidade que verificar quando da execuçâo d os atos de sua responsabilidad e;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÁDO DO MARANIiÂO

ARDO COELHO DE ALMEIDA N' 362 - CENTRO - SÃ
CNPJ : 06. I 25.389/000 I -EB

6'3 - Promover todos os meios necessários à-garantia da plena operacionalidade do Íornecimento, inclusiveconsiderados os casos de greve ou paralisaçãã de qualqr;;";;;;;",
6'4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá seralegada como motivo de forca maior para o atraso, má execuçào ou rnexecução dos serviÇos obieto desteeditâl e não a. eximirá das penariaaiÀ'a ;;;;; ;,il';lià' nao .r,,prir"nto dos prazos e demaiscondições âqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a preíeitura lVlunicipal qualquer alteração ocorrida no endereço, contabancária e outras iulgadas necessárias para o recebimLnto'de c'orrespondência;

6 6 -.Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normasregulamentadoras pertinentes;

Í:1.: I^-.^"]:ll " O:rfeito cump-rimenro do fornecimenro a que se obrigou, cabendoJhe, integralmenre, osonus oecorrentes lal Íiscalização dar'se-á independentemente daqueserá exercida por esta"prefeitura;

6'8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de suaparte,. pelos danos ou preiuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adoar toàu" ",medidas prevenüvas, com fier observância às exigências das autoridades .o.p"t"nt", u'À, airioiiç0",
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 da presente Atâ.

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens regjstrados;

7 2 - Fornecer à empresa a ser contratáda todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

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

7 4 - -Noüficar 
por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetrado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de Iiquidaçào
e qualquer obrigação- Esse fato não será gerador de direito a reãjustamento de preços ou a atualização
moneúria;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado.

PC. Bcrnsrdo Coclho dc Àllrrcidr, n" 863, Ccnrro,SIo BcÍtrrrdo _ MA, CEp:65.SS0_000
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PREFEITTIRA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÂRANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" TEZ _ CTUTNO _ SÃO BERNAR.DONT,TA
CNPJ: 06.125.389/0001_88

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a
Secretaria responsável;

emissão da nota fiscal devidamente atestada pela

8'2 - o contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,de acordo com o especificado no Anexo I e sua propoj" a" p*ço. 
-

83 - caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas aofornecedor, para as necessárias correçôes, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo opagamento realizado após a reapresentzção das notas fiscais em faturas.

8'4.- Nenhum pagamento isentará o FoRN ECEDOR/C0NTRATADO das suas responsabilidades eobrigações, nem implicará aceitação deÍinitiva do fornecimento.

8'5 - 0 contratânte não efetuará pagamento de títuro descontado, ou por meio de cobrança em banco, bemcomo, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de .,factoring,,;

86 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão deresponsabilidades do Contratado.

9 1 - os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, 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 diíerença percentual apurada entre o valor originálmente constanà da proposta e aquele
viBente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seia 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 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Atâ e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais êmpresas com preços registrâdos,
cabendo rescisão destã ata de registro de preços e nova licitâção em caso de fracasso nj negociação.

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

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes 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 preüstas nos incisos I a XII, XVII e Xvlll do arl 78 d aLei 8.666/93;

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

PC. Bernsrdo Coclbo dc Almeidr, n'863, Cêntro,São Bcrrrrdo - MÂ, CEp:65.SS0-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
EsrADo Do MARANHÂo

PRAÇA BERNARDO COELHO DEALMEIDA X' EóZ -'àiXTNO _ SÂO Bf,RNARDOMA
CNpJ: 06.125.389/000t-88

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

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

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

10'2 - 0correndo canceramento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência aqual será juntada ao processo administiativo"da presen,. eà. 
---

10 3 - No caso de ser ignorado, inceJto ou inacessÍvel o endereço do fornecedor, a comunicação será feitapor publicação no lornal Oficial do Estado/MA, consid"r"ndá-r'".anceruao 
" 

p."ç" ..a.u..ãaãã p"r,,. auúltima publicaçâo.

10'4 - A soliciação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelaPreÍeitura, facultando-se a esLa neste caso, a apricação das pàruíiora", previstas no Edi!ar.

10'5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativasao fornecimento do item.

10'6 - caso a Prefeitura não se uulize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderásuspender a sua execução e/ou sustar o págrm"nto ,ru. futuras, até que o Forn"."do..urp.á iii"g."ià*r"a condição contratual inÍringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

11'1 - os preços apresentados na proposta devem incruir todos os custos e despesas, tâis como: custosdiretos e indiretos, tributos incidente;, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabarhistas,seguros, fretes, lucro e ourros necessários ao cumprimenro íntágrat oá ol;"to oã.tu Àú áã ri.á.i.ã. a"Preços.

12.L. - O.descumprimento injusuficado das obrigações assumidas nos terrnos deste edital, sujeita àcontratada a murtas, consoante o caput e §§ do art. á6da Lei g.666/93, incidentes sobre o vator aa r-ota aeEmpenho, na forma seguinte:

aJ atraso até 05 [cinco) dias, multa de 0Z% fdois por cento);

bJ a.partir do 6e (sexto) até o limite do 10a (décimo) dia, multz de 04% (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a parrjr do lle fdécimo primeiro) dij áe atraio.

12'2.-.sem prejuízo das sanções cominadas no art. g7, I. I[ e IV, da Lei g.666/g3,pera inexecução totar ouparcial do ob.ieto adjudicado, o MunicÍpio de são Bernaráo, através á" sà.."ti.i, 
-ü,lni.ipar 

aeAdministraçâo poderá, garanuda a prévia e ampla defesa, aplicar á contratada multa de até ràiu"'ià'", p".cento) sobre o valor adjudicado;

PC. Bernnrdo Coelho de Almeidr, n. t6J, Centro,sio B€rnsrdo - MA, Cf,p: 65.SS0_000
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PREFEITUR{ MUNICIPAL Df SÃO BERNARDO

12.3 - Se a adiudicatiária recusa
situação regular no ato da feitu
penalidades:

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

J0)t

ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO - SÃO Bf,RNARDO,4UA

CNpJ: 06.125.389/0001-E8

r-se. a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não aDresentar
ra da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar_se_j ã, !"guirt",

12.3.1. Multa de até 10o/o {dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12 3 2 Suspensão temporária de!-articipar de licitações e impedimento de contratar com o Município deSão Bernardo, por prazo de até 0Z (dois) anos, e,

12'3'3 Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administração pública Municipal.

12 4 - A licitante, adiudicatária ou conEatáda que deixar de entregar ou apresentar documentação falsaexigida para o certame, ensejar o retardamento àa execuçâo de seu óbieto, não ,.ntir.." prop*â, rulh..ou fraudar na execução do conkato, comportar se de mãdo inidôneo ou cometer fraude hscáI, gaiantiaa
préüa-e ampla defesa, ficará impedida de licitár'e contratâr com o Município pelo prazo a".ú.in.o uno,g se for o caso, o MunicÍpio de São Bernardo solicitará o seu desciedenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por iguar perÍodo, sem prejuÍzo da ação penar correspondente na ro.n'u à" rái,

12 5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizerjus, acrescida de iuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratáda não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o p.azo ae oi [cln.o;dias uteis, contados de sua intimaÉo, para efetuâr o pagamento da murta, após essà pauro, nao'a"ndo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhadás ão órgão competente para que seja inscrita na
dívida ativa do Município, podendo, ainda a prefeitura procederã cobrança luaiciar oa murta;'

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventüais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bàrnaido.

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 Administração, o respectivo valor será descontado dos
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, à, se estes não forem suficientes, o
valor que sobeiar será encaminhado para inscrição em Dívida Aüva e execução pela Procuradoria Ceral do
Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da inümação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminháJa
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do a"..o pr"ro.

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem preiuízo das demais cominações aplicáveis.

14'1 - As despesas decorrentes das contratáções oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrào
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir â prásente Ata, ás
quais serâo elencadas em momento oportuno:

PC. Bernardo Coêlho dê Àlmcidâ, n" t63, C€núro,Sio B€rnrrdo - MA, Ctrp:65.550_000
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PRAÇA BERN

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão
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registradas por intermédio de lavratura de te

PRIFf,ITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MAR{NHÁO

ARDO COELEO DE ALMEIDA N^' 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CN pJ: 06. t2S.J89/0001_8s

adiüvo a presente Ata de Registro de preços.

16.2 - e por estárem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (trêsJ viasum só efeito legal, ficando uma via arquivada da secle da CONT8.666/93

rmo

Il - vincuram-se a esta Ata narâ.fins de análise técnica, juridica e decisào superior o Editar de pregãoEletrônico lsRp n'g.033/2021 e seus anexos e âs propostas das licitantes crassificadas.

III - É vedado caucionar ou utillzar o contrafo decorrente do Dresentê rêoicrr^ n.r" ^,,-r^..^_ ---financeira sem pr"riu 
" 

u*prÀru urtorizaçâo da prefeitura. ;ente registro para qualquer operação

16 1 - As partes contratantes eiegem o Foro da comarca cre são Bernardo, Estado do Maranhão, comocompetente para d irim ir quaisquer.q uestôes oriundas do pr"run,*án*u,o, incrusive os cdsos om issos, que

;:: l"l:""' 
ser resolvidos pela viá administrr,iur, r"n,in.ánJo à'qurrqu". outro, por mais privire'rado

de igual teor e forma para
forma do Art.60 da Lei

17 de setembro de 2021

o

PAULA V M FALCAO SER Ços ERELT
CNPf ne 28.033.910/0001-90

rnardoSã

C

ão llern
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16. DO FORA


