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PRÁÇA BERNARDO

R.EFEITIIRA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÁDO DO MARÂNHÃO

COELIIO DE ALMEIDA N" E62 - CENTRO - SÃO BERNARDOMA
CNPJ: 06.125.3t9/000t-E8

Folha
Ruhflüâ:

q ,$

PROCESSO ADMTNISTRÁT|VO Ne. ne ZOZLOO4S/ZOZI- CpL

,AUDADE: lz (doze'r meses contados a partir da data de sua pubricaÉo no Diário oÍiciar da uniãoou do Estâdo do Maranhâo ou do município de Sâo Érnardo/ú

Pelo presente instrumento, o Município de são Bernardo, Estado do Maranhão, com sedeadministrativa, na Prefeitura Municipal, iocalizaa.'"" p."çã ri"iürdo coelho de Almeida, inscrita no cNplsob o nq' 06.125.389/0001-gg, representâdo nesre ato pelo g"rto, responsáver FRANCISC0 DAs cHAGASCARVALHo, porrador da cédura dá rdentidade nr szisaã; ditp'F ne 182.609.183-15, REsoLVE, resistraros preços da empresa: L L ALMEIDA ETRELLCNpI: 20.268.1à+7ãool-az, seaiaaã;r:íB;;"";;""'R;;"" r,287:A; centro Sào Bernardo- MA, cEp:655s0-00ô, po. irt".ráii-o oe seu represenrante regar s[a) LucianoLima Armeida, porlrdo(a) dà carreird de rdentiddde ;.0140esãõi0oo-2, ssp/MA e do cpF n" 0l 4.ogB.r73_00 nas quantidades estimadas na seção quatro desta Atâ de Registro de preços, de acordo com aclassificação por elas alcançada por item, atendendo as .onàç0". p."rirus no instrumento convocatório eâs constantes desta Ata de Resistro d" 
l._u!T, sujeitando-se as'partes às normas constantes da Lei nq.8.666/9s,Lei ne. t0.S20 /2o02,"D1.111"^lr_.1g_rr V ir, L"iiorpi",l"ntu t ne. t23 12006 e suas atrerações, eem conÍormidade com as disposições a seguir:

1 1 - A presente licrtáçâo tem porobjeto o. Registro de preço para futuro fornecimento de fardamento, paraatender as necessidades da prefeitura

1'1'1 - Este instrumento não obriga aos óRGÃos E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidadesestimadas, podendo ocorrer Iiciraçôes especificas para aquisiçao aoisl, ooeaeciaa. a iugrsráiãJp"-ãr*",sendo assegurada ao detentor do registro a preferància dà fornecimento, em iguardade de condiçôes.

2 1 - A Ata de Registro de precos, durante sua vigência, poderá ser utirizada por quarquer órgão ou entidadeda Administraçâo inclusive autarquias federaisl estaduals ou municipais de órgãos públicos, estatais ou

;:}!ii:J:?]" 
*óprio que não tenha participado do ce.t ." ti.iàtorio ,"aanti pr"ii, .on.urãio1rga"

2 2^- 0s órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Atade Registro tle Preços, deverão manir^estar's"u interesse lun,ã ,ã ãig;o g"."n.iuaol u, err, pr.ã qul 
"rt"indique os possÍveis fornecedores e respectivos p."çà. u r"r". praticados, obedecida a ordem declassificação.

2.3 - caberá ao íornecedor beneficiário da Ata de Registro de preços, observadas as condiÇões neraestab€lecidas, optar pela aceitação ou não do fornec"imento, i"a"iÃa"rt"."r;" ;;;;;ã;O*,registrados em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

,1,n_ ^.1.-:r:l.lt."s 
ou conrrarações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%o(clnquenLa por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de prãços durante.ru ,lgcn.ir, 

"ainda o quantitaüvo decorrente das adesõei à ata de registro ae pieços nao poaerá exceder, na totalidade,ao dobro do quantitativo de cada item registrado na atã de regirirã a" p.uçà. pr., , o.tá" g*"Jãà", 
"

PC. Bernerdo Coelho de Àlmeidr, n" 86J, Cetrarorsio Bernrrdo - MÁ, CEp: 65.S50-000
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ATA DE REGISTRO DE Ne.o37 /2021.
PRXGÃO te o33 /2OZl
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PREFEITURA IT{UNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÁOpRAÇA BERNARDo coELEo DE ALMETDA rüi;;:'àixrno _ sa

Auhnca:

O BERNARDO/NTA

para,os órgâos participantes, independentemente do
oevrdamente comprovadaa vantagem e o cumprimen

CNPJ: 06.125.389/0001-88

núme
to das

t: 
9". 

ó.Fão: não participanres que, desde que
exigências da legislaçâo vigente

3'1 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a prefeitura Municipal de são Bernardo - MA.

:Ír-.à::ifff" ^ta 
terá validade de 12 (doze) meses, contados a parrir de sua publicação no Jornal oficial

3 3 - A secretaria parücipante desta Ata de Registro de preços é a secretaria Municipal de Administração;

,1,1. ^--9 
preç: a, g:antidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-selndicados na tabela abaixo:

5

6

Obieto

Sã

R dstro e Preegi tufu fora rnparaço eclm lle dto tare ad m en ato, ra tena d er âsp n cese S dda es da tuPrefei arMunl CI al d e o Bp oernard Ma.

TELO I SECRETARfA ED DA MIN ISTRA oITEM DESCRI llnd MODELO LTA NT V. UNIT. V. TOTALCam SA de m alha bPV comrança nturap1

em sub m frentea4 e verso
Und

Prório 2.000 2 1,58 13 160,00
2 Cami sa de malha PV colorida com

a4 frente e versoem sen a
Und

2.000 24,90 49.800,00
Camisa gola pólo de malha PV colorida
com tura em seri

Und
Prório 700 41,50 29 050,00

4 Bones de brim com ntura em seri Und Prório r .100 20 75 22.825,00Colete de Oxford com fita refletiva e
nlura eür seri a o

Und
Próri o 100 68.89 27.556.00

toanlrC emSA teci do com bordado no Und Prório 100 66 40 6.640 00
TOTAL DO LOTE I . 179.031

ARDAMETELO II F GNTO ARDLr A MUNICIPALITENI DESCRI o UND MODELO IlAn-T V. UNIT. V. TOTALmalha pv, com bordado dã
Iogomarca do municipiq cargo, nome e

Camisa de

ri do funcionário
Und 30 21.58 647,40

CONJT'NTO CALÇA
em tecido Rip Stop,
67Yo poliéster e 33%o

em tecido Rip Stop
com composição

algodão, sarja 2/1,
gramatura médiade 23Íiyo glm2 (+ - 5%),
largura 1,60 m, cor azul marinho. em
linha poliester/algodào n.80 e 120,
acabamento anú-microbial.
GANDOLA em recido tup Srop. com
composiçào 670o poliester e 330o
algodão, sarja 2/1, gramatura médiade
2380Á g/m, (.+ - 5%), largura 1,60 m, coÍ

ester/alazul maal onh em nha

Und
Prório

30 249.00 7.470,00

PC. B€rnsrdo Coelho de Atmeidà, h,86J, Ccnaro,SÀo BernaÍdo - MA, CEp:6S.SS0_000
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PREFEITURA MTINTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANEÂO

PRÁÇA BERNARD0 CoELHo DE ALMEIDA N; aii -.àixTno -CNpJ: 06.125.389/000r_88
SÀo BERNARDO,{TTA

4

na coÍ azul marinho, com -l luros; plâtina
entretelada com pesponlo duplo, medindo
5.5 cm de largura na base e 5,5 cm nas
extremidad

t'echad

lechado
rametr

t) 80 e acab0. enam o tran -mrcrob al
a engoi espone retelada com oesponrp

du o, o op pel enpro to doongam pe
da enla afbrmgol ed all n1na ndedi opl 5
cln de ta cr)pon lt{l nabase, eafguÍâ
ó cm ed conr mentôpn or mel op

ed otãob de ln8 m de d de mo. assa

te
dCoturno e couro com e sol adocadarço

Par
Prorio

30 I62.68 4.880.40
TONFA de 5

fabricado em
possui haste

8 a 60 cm. modelo injetado,
polimero de alta resistência,
de 58 a 60 cm, diâmetÍo

aproximadamente de 3 cm, peso entre 500
a 600 gramas, cabo da haste em formato
anatômico, possui entre lJ e 1.1 cm- com
ranhuras transversais propondo conforto e
melhor firmeza na em

30 93.69 2.810,70

5 Bones em tecido Rip S
Stop, com composiçâo
33% algodão, sarja 2/l

top em tecido Rip
67% poliester e

, gramatura
médiade 238Yo g/m2 (+ - 5o/o),laryura
1,60 m, cor azul marinhq em linha
poliéster/algodão n" 80 e 120.
acabamento anti-microbi al

Und Prório
30 )Á oi 747.00

TOTAL DO LOTE II t6.s55,50
TELO III suCRE AT RIA M Nu TC AT,IP t)E t)E tiC oÍTF]M t)ES(]RI o llnd }IODEI,O QIIAN'T \'.. I1N IT. V. TOTÀLCamisa de malha PV branca com pintura

em subli a4 frente e veÍso
t.Índ

Próprio 4.000 21,58 86.i20.00
amlC dsa nte haal P oa,col da com turapln
nl ati 4sen a a elrent veÍso

Und
Próprio ,1.000 ,:, on 99 600,00

calça de elanca e blusa de
malha PV e mangas compridas com

Conjunro de

rntura em seri a frente e verso

Kit
Prôprio 300 i 1 )o 15.687.00

1 colorida com
ntura em seri

Coletes de elanquinha Und
Próprio I 000 2 1.58 2 t .580.00

BIusa gola pólo de malha pV colorida
a frente e versocom ntura em seri

Und
Próprio 1.500 39,84 59 760,00

6 Avental de n Und o 100 38 l8 3.818.007 onjunto de brim branco calça e blusa
manga comprida com pintura em
ser a

C Kit
Próprio t00 95,45 9.545.00

8

curta com rntura em seri a

Conjunto de brim branco calça e blusa Kit
Próprio 200 95,,15 l9 090.00

9 Conjunto de
calção e

equrpagem composto por l5
l5 blusas com pintura e

n ADLTLTO

Kir
Próprio r00 929,60 92.960.00

t0
sen a

Touca de brim branca com pintuÍa em Und
Próprio i00 16,60 L660,00

Pc Berncrdo Coerho rre Àlmêidr, n" 86i, cÊntÍo,sio Bernerdo - MA, cEp: 6s.ss0-000
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Folha
Ruhnca

PRAÇA BERNA

PRETIITURA MUNICTPAL DE SÂO BERNARDO
_ ESTADO DO MARANHÂO
RDO COELHO DE ALMf,TDA N'.862 - Cf NTRO _ §ÂO BERNAR.DO/MA

CNpJ: 06.125.389/0001-88

u Bonés de Brim com ntura em seri Iâ Und 500l2 23 24 l 1.620,00rtoanlC 5aI em teci do com bordad o no Und 100 .1t) ó.640,00To AT L DO ELOl' IIt .r2E.2E0 00
ITEIlI

IVLOTE FÂRDA§IIINTo ESCO l,^RDES(;RI o I lnd TiANT V. UNIT. V. TOTALorr
1i

C u Fnto oardament arescol creche e(
nfaneducação com 0posto por

cam seta almde ah colon dap conl
grafin tura enl senpr a 0c S hort de el anca

col ondo com antur em SCTI a

Lind
Próprio

ó 000 34.86 209. t60,00

toun FdeConj ardamento arescol ao 5(
C o 0ompost Campor sa mde haal

PV col daon com emntumpr sen a4grafia
etlfr e erso 0e Cal de clrelan aça

colonda conl n tura em sefl a.

Und Próprio 6 000 43, 16 258.960,00

gafi

FardantenConjunto to afescol 6 ao(
ano Com) 0posto Campor. SA de mal ha
P oncol conlda n emtura serlpr a a4

efrente verso e 0 alC de ancahelça
col onda com ntura senem e

Und Próprio 6 000 43.99 263.940.00

I ento escolaÍ dos alunos
do EJA. Composro por 0l Camisa de
malha ,pv colorida com pintura em
sengratia e 0l Calça de helanca colorida

Conjunto fardam

ntura en sericonl a

Und Próprio 2.000 48.l4

ATOT t. I)O TEI,O IV
828.340.00

v'LOTf S REEC TARIÂ D E SA EDI'IEM D o t nd
IIODELO QTiANT V. Lrl'ilT. VALOR

TOTALamC SA de mal Pha bran conlca turapln
em sub mati a4 Íiente C vefso

Llnd
Próprio 2000 2i,58 43 160,00

Camisa de gola pólo de malha pÍ
ntura em seri a ACScolorida com Und Próprio L000 39,84 39 840,00

Cam deSA lll al ah PV col ol-t da com lnturap
en') sen a4 1elren e costa

Llnd
Próprio 2.OO0 24,90 49 800.00

4

5

elasticos e pintura

de percal colorido, com

Lençol

Lençol

luva de percal coloridq com
em serigrafia

Tamanho 10 x olts

a. Tamanho: 1 80x0em sen
plntura

90 mts

Und

Und

Próprio 300

.'i 00

43,90

43.90

13.197.00

t3 197,00
6 travesseirotionha Und Pró o 300 23 21 6 972 007

GeGGseÍl âP
Cami so1 da e tn dc ne cotll ntura entp Und

Prôprio 200 48.14 9 628.00
It

sen a

Campo simples em brim com pintura em Und
Próprio 200 41 ,50 8.300.00

9

em sen a

Carnpo adofenestr bcnl nln corll ntu ap Und
Próprio 250 41,50 10.3 75,00

l0 Conj trideunto aam depr col ne eshort(
b u conr u tura entpr aafi TAM Psen{Í
M G C,C

Kit
PÍóprio 300 58,10 t7.430.00

l1 Calça (centro
CI CO

de microfibra verde Llnd
Próprio 100 4.-1 16.00

PC. BerDrrdo Coclho de At,eids, n" 86J, Centro,sio Bernsrdo _ MA, Cf,p: 65.5S0-000
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Valor total termo de referência; R$: 1.830.562,00
reais)

p io'I
Folha:
Ruhricâ:

(Um milhão

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE SÂO TTNUANOO
ESTÁDO DO MARANHÂO

PRAÇA BERNARDO COELEO DE AIMEIDA X' gOZ _ àÉNTNO _ SÀO BERNARDO,MA
CNpJ: 06.125.3E9/000I_88

I?
em co

Camisa de mi crofibra verde com pintura
â cenro

Und
Próprio r00

I Íj. l8 i 818.00
tl Und P o t00 to 624 0014 Jaqueta de bri

sanitário.
m com serigrafi4 vigilante Und

Próprio 100
106,24 l0 624,00

l5 B
vi

grafi
tári

ESon de bri conlnl sen a do etoproJ
ante sanl os

Und 200
20,7 s 4. 150,00

l6 Bol sa de brim com serigrafia do proj eto
vl ante sanitários

t.ind
Prôprio i00

90.47 9.047,00
l'/ Chapeus de bri m com aba com serigrafia

tes comunitários de saúde.
Und

Próprio r00
35,69 3.569,00

t8 Bolsa de bri m com serigÍafia para os
es comunitário de saúde

Und
Próprio 100

90,4',7 9.047.00
de chuvas tecido n Ion Und 100 40 6.6.10 00

SACami tem doect com bordado no toel tJnd P o 100 66 .10 6.ó40 00
TOTAL DE LOTE V- 280.37 00

NCIA SOCTALSECRE'IARIA CIPAvtLOTE MUNI Dt, AE SSIS
DESCRIÇAO Itnd

MODEI,O QT]ANT VALOR
UNITÁRTO

VALOR
TOTAL

Camisa de nralha PV branca com pintura
em sublim a4 fÍente e costa

Untl
Próprio r .000 21.58 2l.580,00

1 Camisa de mal ha PV colorida com pinnrra
em sen a a4 frente e costa.

Und
Próprio L000 24.90 24.900,00

a.

de malha PV
colorida com ntura em

Camisa de gola pólo Und
Próprio 100 40,67 12.201,00

4 equrpagem composto por l5
shorts e 15 blusas

Conjunto de

n uln
com plntura e

Kit
Próprio 25 987,70 24 692,50

5 Bones de brim com em a Und o -'t 00 24.90 1 .4'70,00
6 toteciCami SA em od bcom llordado o Und o t00 71 ,18 7. t38 00

VALOR TOTAL DO LOTE VI 97.981,50

5'1 - os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de formafracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5'2 - 0 prazo miâximo para entrega s€rá diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

61 - Executar o fornecimento denro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do editar, responsabilizando-se por eventuais piejuízos decorrentes;; à"..Àpii.""a
das condições estabelecidas.

PC. Berhârdo Coclho de Atmeidr, n" 863, C€ntro,Sio Bcrnardo - MÀ, CEp: 65.550-000
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5. DA ENTREGA

oitocentos e trintâ mil e quinhentos 
" 

s".."ntu u doi. 
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6. DAS OBRICAçÕES DA CONTRATADA
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Folha
Rubíicâ

PREFEITTIRA MTINICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO IT4{RANHÀOpRÁÇA Bf,RNARDo coELHo DE ALMETDA N; eà-j _'êrxrno _ sÂo mruvanoonr.l
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Munici pal, cujas reclamações seobrigam a atender prontamen te, bem como dar ciência mêdiatamente e por escrito, de qualqueranormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidad e;

6'9 - Fornecer os produtos, conforme estipurado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6'10 - o atraso na execução caberá penaridade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata.

7'1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens registradosj

7'2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e escrarecimentos que venham a sersolicitados relativamente ao objeto deste Edital;

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

1:1 ;.*oo!*l por escriro, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade consratada duranrc orecebimento do objeto;

7'5 - Nenhum pagamento será efetuado à.empresa detentora do registro, enquanto pendente de riquidação

;,:;:i::ff 
obri8ação Esse rato nào será geiador a" oiruiú u ."u]r.hmenio de p."ço. o, u .ru-Jir"çao

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

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

6'3 - Promover todos os meios necessários à_garanüa da plena operacionalidade do fornecimento, inclusiveconsiderados os casos de greve ou paralisaçãã de quatqu".rrt iãr",

6'4 - A fartâ de quaisquer itens cujo íornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá seralegada como motivo de forca maior para o atraso, -á ";;;;;;, rnexecução dos serviços obiero deste
:::Tl^:^:,: : "*:Ti.í qu: penaridaies 

" 
q;";; ;;il";:i;;r" cumprimenro dos prazos e demaiscono tçoes aqui estabelecidas;

6'5 - comunicar imediatamente a_prefeitura Municipar quarquer arteração ocorrida no endereço, contabancária e outras julgadas necessarras para o recebimento de correspondência;

l;?;,1,i'i-5iif'r'JfiTi;:,' '""'lação 
de sesurança e Administração no trabarho, previstas nas normas

Í:1.: I-r-r-11-:' perÍeiro cumprimento do.Íornecimento a que se obri'.u, cabendo-rhe, inteSrarmenre, osonus decorrentes. Tar fiscarizaçào dar-se-á independentem"ii. ãu iu" r"re exercida por esta prefeitura;

6.8- lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissâo de fiscalização de suaparte, pelos danos ou preiuÍzos causados po..u" .utp, or-àJã, a*"ra" , .;;;;#;;;Iil". 
",i:;i,:'il:;i"t"''as' 

com fiel observância às exigências al. uuíoiiara". comperenres e às disposições

PC. Bc.nrrdo Coclho rlc Almclds, n" 863, Ccnrro,sio Bcrna.do _ MÂ, CEp: 65.550_000

DAS ' DA CO,VTRATANTE

tilTO 9F



PREFIITURA MUNICIPAL DE SÂO BE
ESTÂDO DO MARANEÂOpRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMETDA x;iãi _-à*nN

Pftlecss
;olha
.(t thÍica:

RNARDO

TRO _ SÃO BERNARDO,4VIA

o da nota fiscal devidamente atestada pela

)l

8.1 -Op
Secretaria

CNPJ: 06.t25.3E9/000r-E8

agamento será efetuado até 30 dias após a emissâ
responsável;

8 2 - o contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,de acordo com o especificado no Anexo le sua ;;;;J;;;;.ô "

83 - caso constatado arguma irreguraridade nas notas fiscais em Íaturas, estas serão devolvidas aotornecedor' para as necessárias correções,.om ,r inf;;;;;e"s qre mouvarum sua re.ieição, sendo opagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais e,m fãturas.

84 - Nenhum pagamento isentará o F'RNECED,R/.,NTRATAD' das suas responsabilidades eobrigações, nem implicará aceitação def.injtiva do Or"".ií"r,à. '"' '

::5:o^!o-ntrltante não efetuará pagamento de títuro descontado, ou por meio de cobrança em banco, bemcomo, os que forem negociados com terceiros por inter.ealo ã" áf".aao de ..factoring,,;

l;!r;"§oro,:'j#::J.T*ü.::'"rrentes de transrerência de valores para ourras praças serão de

9'l - os preços regisfados manter-se-ão in-alterados pero período de vigência da presente Ata, admiüda arevisão no caso de deseouilíbrio da equação 
".onOri.o 

á*ra-uira rnlcial deste instrumento a partir dedeterminâção municipal, cabendo-lhe r" í,*ir",,"p.rr" à" ià..""*rf aererminado.

9.2 - Os preços registrados q ue sofrerem.::T,.1o 
:ão 

pod."rão u ltrapassar os preços praticados no mercado,mantêndo-se a diferença percentuar.apurada entre á varor originJrmente conslánte da proposta e aquerevrgente no mercado à época do registro;

93 - caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a prefeitura solicitará aolornecedor, mediante correspondência, reduqào do pruço i"'gi.-tão, de forma a adequá_la.

9'4 - Fracassada a ne8ociação com o primeiro colocado a prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,nos lermos da lepslação vi*ente, e pà,, preço ,to prir"ir", o, Junlais empresds com prcços rcglstrâdos,cabendo rescisâo desta atá de registro a" pr"çor 
" 

noua r,.üiã" ", caso de fracasso na negociação.

9 5 - será considerado comDatívêis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferioresà média daqueles apurados pela preteitura.

10 1 - A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancerada de pleno direito, nas seguintes situações;

il":I:"t" 
o fornecedor nâo cumprir com as obrigações consrantes no Edital e nessa Ata de Registro de

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão adminisfativa da Nota de Empenho decorrente deste Registrode Preços, nas hipóteses previsras nos incisos t a XIr, xVII e xvII ào arr ze'a" Lã, 8lããáiôà- 
--* "+

ilru,T,.Tu'to'"t 
n'póteses de execução total ou parcial da requisiçâo/pedido dos produros decorrente deste

PC. Berrrrdo Coelào de Alheida, r" t63, Cenr.o,Sio BerD.rdo _ MA, CEpr 65.550_000

10.DOAA



)0.)l
Folha í
Ruhrira:

PREFEITURA MUNICIPAL Df, SÃO BERNARDO
ESTADo Do MARANIIÂo

PRAÇA BERNARDO COELEO DE ALMEIDA IV' TiZ _ àNXTNO - SÂO BERNAR-DO/MA
CNpJ: 06.125.389/0001-8s

e) por razôes de interesse público devidamente demonstradas 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, aqual será.iuntada ao processo adminirtiauuá'a" pr"."n,. aã. 
---

10'3 - No caso de ser ignorado, inceJto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
fiJ#Jll[1fl"r# Jornal oficial do Estado/MA. co"ia"."nao-.'u .àn.ur.ao o p."ço i"gi.t rdãã pã.ti. a,

10 4 - A solicitação do fornecedor.para cancelamento-dos preços registrados poderá não ser aceita peraPrefeitur4 facultando-se a esta neste caso, a aplicação da, pàn"íiàua". p."r,lstas no Edital.

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 uülize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderásuspender a sua execução e/ou susta. o págamenlo das fatu.u., alé qu" o Fo.r".edrr .rn,p.u inüc."iÀ**a condição contratual infringida.

10.7 - A Atâ de Registro de preços será cancelada automaticâmente nas seguintes hipóteses:

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

a] Por decurso de prazo de validade;

11 1- 0s preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custosdiretos e indiretos, tributos incidentei, taxa de aaministraçao, serviços, encargos sociais, trabarhistas,sêguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimenro íntágral dá ou;"to aE.tu eüã ri"giri.á, a"Preços.

l?.1" o 
.descumprimento injusüficado das obrigaçôes assumidas nos termos deste editar, sujeita àcontratada a murtas, consoante o caput e ss do aft. ó6da Lei g.666/93, incia"ntes soure o ,aio. â, líào o"Empenho, na forma seguinte:

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

b) a.partir do 6e (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, murta de 040lo (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11q (áécimo primeiro) Aiiáe atraso.

12'2.-.sem prejuízo das sanções cominadas no art.87, I. IIr e IV, da Lei g.666/g3,pela inexecução total oupa.rcial do ob.ieto adiudicado, o MunicÍpio ae sao nernaráo, através da secretaria MuniciDal deAdministração poderá, garantida a prévia e ampla oer".u, apiiiu, á C;ri;d" .rr;;"'riu i'oX)Ji[* 0",cento) sobre o valor adiudicado;

PC. Bernrrdo Coctho de AlÍl,eids, n" t6J, Centro,São Bernrrdo - MÁ, Cf,p: 65,S50-000
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12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentâr
situaçâo regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, suieitar-se-á as seguintes
penalidades:

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

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitâções e impedimento de contratar com o MunicÍpio de
São Bernardo, por prazo de até 02 (doisJ anos, e,

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

12.4 - A licitânte, adjudicauária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, enseiar o retárdamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesà ficará impedida de licitai'e conn'atar 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 lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
ius, acrescida de juros moratórios de 1% [um 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 (cinco)
dias uteis, contãdos de sua intimação, para êfetuar o pagâmento da multâ, após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão 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 seção não eximem a adjudicatiiria da reparaçâo dos eventuâis danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar 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 Administração, o respectivo valor será descontado dos

créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o

valor que sobejar será encaminhado para inscrição €m Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do

MunicÍpio;

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

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la

devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

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

rrocessr:: &rru o0 q 5iJ0J(

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçôes oriundâs 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 a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento oportuno:

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

PC. Bernrrdo Coêlho d€ Almeids, n" 863, Centro,São Bcrnardo - tltA, CEP:65.550-000
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias
aorovo a presente Ata de Registro de preços.

PRAÇA BE

Folha
Ru

O BERNARDO/MA

II - vinculam-se a esLa Atâ Darâ fins de anárise técnica, jurídica e decisâo superior o Editar de pregãoEIetrônico ISRP n4.033/2021 e seus anexos e as propostas das Iicitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utiliz
nnanceira. sem p."r,u 

" "*p."rr" á1,1#:?:T::i::?J,lrlte 
do presente resistro para quatquer operaçào

16'1 - fu partes contratantes elegem o Foro da comarca de sâo Bernardo, Estado do Maranhâo, comocompetente para dirimir quaisquer.questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omirsor, qu"

;:: |j]::*' 
ser resolvidos pela via administrativa, renunciando u qrrtqr", oreo, pr. ãr" p.i,r"giro"

serao

16.2 - e por estárem de acordo, as pa
um só efeito legal, Íicando uma vla arquivatla da sede da CO
8.666/93

regists'adas por intermédio de lavratura dê termo

rtes firmam a presente Atâ, em 03 ítrês ) yias de igual teor e forma para
Íorma do Art.60 da Lei

CNPf ne 20.268.18 4/o0OL-82

ernardo -sã

PC. Bernardo Coetho de Almeidr, n.86i, C€nrro,Sio Be*arrto _ MÂ, Cfp:6S.550_000
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