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arA DE REGlsrRo oE PREços t{o. 05í/2022. PREGÁo ELETRôNtco sRp N" o4E/2022 pRocEsso aD[,{NsrRATtvo N". No 2o22o5z
- CPL§B/MA

aTA OE REGTSTRO DE PREÇOS No. O5t/2022.

pRecÃo elernôntco sRp No o4lt2o22
PROCESSO AOM|N|STRÀT|VO No. no 2022057 - CPL.SB/MA

VALIDADE: 12 (dozo) mssss contados a partir da data de suâ publicação no Diário oficial da união ou do Estado do Maranhâo ou domunicípio d€ Sâo Bernardo/ttlA

Pelo presente instÍumento, o Municipio de são Bemaído, Estado do Maranháo, com sêde administrativa, na preÍeitura Municipâ|, locêlizâda naPraça Bêmardo coelho de Almeada. inscrila no CNPJ sob o no.06.'t25.389/oooi-88,.epresentado *"t" 
"i" 

p"i" g;'"ü. responsávêtFRANClsco DAS CHAGAS CARVALHo. ponâdor da cédula de ldentidade no 572348 e do cpF no i82.609.1g3-15, nesõLve, registrar ospreços da empresâ: THIAGo Do R. LIMA, CNPJ: 23.960.380/0001-01, sediada na Av. universitária n" 436 Bair;: eningã'reresina - et,clEl^Y1!10--?"lllteÍhédio de seu representante legal sf(â) Thiago do Rego Lima, portado da cartêi 3 de idênüdade no 2436880 ssp-pt,e do cPFt 018'225-123-í2 nas quantidades eslimadas na seÉo quat. desta Ãta ou Rêgistro de prsços, de acordo com a classiÍcâçáo porelas alcanç€da por item atendêndo as mndiçóes pÍevistas Áo inslrumento mnvocatóíite as consra;tes d""t" lt" à" nãgi"no o" e,"ço",sujeilândo-se as partes às normas constantes da Lei n'. 8.666i93, Lei no. 10.52ol2oo2, oê(Íeto no 10.024119, Lei complemenãin.. 123/2006 esuas âltera@ês, e em conÍormidade com as disposiçôes a seguir:

1'1Regi§ro de.PÍeço para futura exedlÉo dos serviços de sanitizaÉo e dedoüzaÉo, parâ atender âs necessidades da prefêitura Municipalde São Bêrnardo/MA.

1 1 1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃos E ENTIDADES a firÍrarem conlrâtaçóes nas quantidadês estimadas, podendo o@rrerlicitaçóes espêcificas Pâra âquisiçáo do(s), obedecidas ê legislaÉo pertinente, sendo aisegurada ao detentor do registã ã preferênciâ deÍornecimento, em igualdâde de condiçóes.

2. ADEsÃo DE oRâÂos NÂo PARüàIPAN?ES

2 í - A Ata de Rêgi§lro de Preço§' durânte sua vigência, podêrá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade dê Administração inclusiveautrarquias federais, esladuais ou múnicjpais de órgãos públicos, estatais ou ainàa de rêgime póprio que náo tenha participâdo do certamelicitatório mediante proviâ consulta ao órgão gerenciadoí.

2'2 --os órgãos e entidades quê não pârticipârâm do rêgistro de prêços, quando desejarem fazer uso da Ata dê Registro de preços, deverãomanifêstar seu interosse iunlo ao órgão gerenciador da Ata, para que esie indique os possÍveis fomêcedores e reipectivos preços a serompralicádos, obedecida a ordem de olâssilicâção

2'3 - câbeé ao fornecedor beneficiário da Ata dê Registro de Prêços, observadas âs condiçôês nela estabelêcidas, optar pela aceataÇão ounão do fornecimento, independêntsmente dos quanlitâtivos regisúados em Ata, desde qu; o fornecimento 
"a" 

póoql" as obrigaçôesanteíiomentê assumidas.

2 4 -Asâquisiçôes ou contratações adicionais, não poderão excedeí, por órgão ou porentadade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativosregistÍados na Ata de Regist o dê Preços duÍante sua vigência. e ainda o qúntitativo deconente das aiesôes à aú d" ,"gúà o" pr"ço" naopoderá êxceder, na totalidadê, ao dobro do quantilativo do cada item íegistrado na ata de registro de preços para à ãffig;Ãnchoor e paraos órgãos participantês, independentemente do númeío de órgãos nâo párticipantes que desde que devidamente comprovada a vanlagem e o

2t8
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3. DA GERÊN0IA DA qRESENTE AÍA DE REGtsfRo DE PREços

3-1 - O gorenciamento deste instrumenlo câberá a Prefeitura Municipal de São Bomaído - MA'

3.2 - A presente Ala tsrá validâde de 12 (dozê) meses, contados a partir de sua publicaÉo no Jomal Oficial do Estado/MA.

3.3 - A SecÍetâria participante desta Ata de Registro de Preços ê a SecretaÍia Municipal de Admini§traÉo;

4. DO CONTRATO

4,1 - o preço a quantidade e a espêcificaÉo dos serviços ou produtos Íegistrados nêsta Ata encontlam-se indicados na tabela âbaixo

LOTE I

ITEM

LOTE II

IÍEM

1

2

3

4

UNIDADE

M

100.000

150 000

100.000

2000

2.55

2.55

2A5.41

ESPECIFICAÇÕES

DÊSINSETIZAÇÃO, DESRAÍIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

CONTROLÉ DE PRAGÂS E ÉNDEMIAS EM AMBIENTÉS EXTERNOS

CONÍRA DENGUE, CHICUNGUNHA E OUTROS VEÍORES COM MINI

GERADoR VEICULAR {FUMASSÊ)

oESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS, FUNGOS,

MoFos. É VIRUS DE AMBIENTES INÍERNOS E EXIERNOS

DEStNFEcÇÃo (sANlÍlzAÇÃo) coNTRA EAcrÊRlAS, FUNGos,

MoFos E VIRUS DÊ AMBIENTES EXÍERNOS COM MINI GÉRAOOR

VEIcULAR (FUMASSÊ)

ESPEctFtcAÇÕEs

LIMPEZA FoSSAS SÉPÍICAS

LrMpEzA DE cAtxAS oE GoRoURAS E ÍusutAÇÓES

LIMPEZA DE POçOS TUBULARES COM ANALISE DA QUALIDAOE DA

ÀGUA

L|MPEZA DE cAlxA D ÀcuÀ

UNIOADE OTD.

2000

500

1000

P. UNIT

181,91

175,68

512,01

OTD,

200 000

P, UNIT

M

t\.4

2

3

5, DA ENTREGA

5.1 - os itens registrados deverâo ser exêcutados conforme termo de íefêíênciâ do Editat de foíma fracionada (se nêcessáÍio) e conforme

Íorem solicitados pelo setor compêtente

5,2 - o prazo máximo para entrega será diário conformê solicitação e pedido êfêtuado pelo departamento de compÍas da PÍefeiturá Municipal

de Sáo Eemardo - MA.
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6. DÁs oaRrcÁgôEs DA coNfRATADA

6.1 - Executâr o fomêcimenlo dentro dos padrôes êstab€lecidos f,êla PreÍeitura Municipal, de acordo com as especiÍicações do edital,
íesponsabilizando-se por eventuais prejuízos decorentes do descumprimento das condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclaÍecimênlos que forêm solicitados pela Prêfeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamênte, bem
como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veíificar quando da êxecução dos alos de sua responsabilidade;

6 3 - Prcmover todos os meios necêssáíos à garantia dâ plena operêcionalidade do fomecimento, inclusivê considerâdos os casos de greve
ou paralisaÉo de qualquer naturezâ;

6.4 - A falta de quaisquer itêns cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço rêgislrado, não podêrá ser alegada como motivo de força
maioÍ para o akaso, má execuÉo ou inexecuÉo dos serviços objelo deste editâl e não a eximirá das penalidadeJa que eslá sujeira pelo náo
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6 5 - comunicâr imediatamente a Prefeitura À,'lunicipal qualquer alterâÉo oconida no enderêço, conta bancáriâ ê ouhas julgadâs necessárias
parâ o recebimento de correspondência;

6.6 - Re§peitar e fâzor cumprir a legislação de sêgurançâ ê Adminiskaçáo no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7- Fisc€lizaro pêrfeito cumpíimento do fomecimento a que se obrigou, cêbendo-lhe, intêgralmente, osônus deconentes. Talfiscâlização dar-
sê-á independentemente dê que será exe.cida por esta píefeitura;

6 8 - lndenizar tercoiros e/ou à própria Prêíeitura em caso de ausência ou omissáo dê ÍiscatizaÉo de sua parte, pelos danos ou preruízos
causados por sua cllpa ou dolo, devêndo a contratêda adotar todas as medidas prcventivas. com fel observância às exigências das
autoridadês compelentes e às disposiçÕes legais vigent€s;

6.9 - Fomêceí os pmdulos, conícrme estipulado neste edital e de acoado @m a proposta apresentadâ;

6 10 - O atraso na execução cábêÍá penalidade e sançôes previstas no item 12 dâ prêsente Ata

7. DAS OBRrcAÇOES DA CONiRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora pala a retiráda dâ Ordem dê Fomecirrento dos ilens Íegistrados;

7.2 - Fornecerâ empresa a ser contrâtada todas as informaçôes e esclarêcimentos que venhâm a ser solicitados relativamente ao objeto deste
Edital:

7.3 - Efetuar o pagamento à empÍesâ nâs condiçÕes estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notiíicaí poÍ escÍito, à ompresa contratada, toda e qualquor iÍÍegula.idade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhúm pagâmento seé eÍetuado à empresa det6ntora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualqúêr obrigaÉo. Esse fato
não será geÍador de diÍeito a reajustâmento de píeços ou a atualizaÉo monetária;

7.6 - Não hâvêrá, sob hipótese alguma, pâgamgnto antecipado;

7.7 - Fiscalizar a êxêcução das obriga@es assumidas pelo conlratâdo.

A, OO PAGAMENTO

8 í - O pagamento será efetuado âté 30 dias após a êmissão da nola fiscâl dêvidâmênte ãlestada pêla Secrelaria responsável.

8.2 - O Contratâdo/fornecedor deveíá indicar no coapo da Nota Fiscal/fatura, descriçáo do ilêm fornêcido, de acordo com o êspeciflcâdo no
Anexo I e sua propostâ de preço.

8.3 - Caso constatado alguma inegularidadê nas nolas fiscâis em Íaturas, estas serão devolvidas ao fomêcêdor, para as necossárias
corÍeções, com as inÍormaçóes que motivaíam sua rejeiçâo, sendo o pagamento aeãlizãdo aÉs â roãpresentaÉo das notas íscâis em faturas

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigaçÕes, nêm implicârá âc6itação
dêfi nitiva do fornecimênto.

4t8
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8.5 - o contrâtante não efetuará págâmento dê lítulo descontado, ou por meio de @brançâ êm banco, bem como, os que forem negociados
com têrceircs por intermédio da operaÉo de.Íâctoring,;

8 6 - As despesas bancáíias dêconentes de lransferência de valores para outras praças sêrão de responsabilidâdes do Contrabdo.

9, DO REAJUSÍAUENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços rogistrados mantêr-se-ão inalterados pêlo periodo de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequitibíio da
equação êconômico financeira inicial deste instrumento a paíir de deteÍminaçáo municipal, cabêndo-lhe no máximo o repasse do percentual
determinado.

9.2 - Os preços íêgistrados que sofrêrem revisáo não poderão ulkapassar os prêços praticâdos no mercâdo, mantendo,se a diferença
p€rcentual apurada entrê o valor originalmente @nstante da proposta e aquele vigenlê nc mercâdo à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à rnédia dos preços de mercado, a Preíeitura solicitará ao fomecedor, mediante conespondência,
redução do preço registrado, de íorma a adequá]a.

9.4 - Fracâssada a negociaÉo com o primeiro colocado a Píêfeitura poderá rêscindir esta Ata e convoc:r, nos lermos dâ lêgislação vigente, e
pslo proço da pÍimeira, âs demais empresas com preÇos rêgis{rados, cabendo roscisão dêstã ata de registro de preços eiova licitaÉo em
caso de fÍacâsso na negociaÉo.

9.5 - Será considêrado @mpalívei§ com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apuÉdos pela
Prefeitura.

10, DO CANCELAMENTO DA AÍA DE REGISTRO DE PREçOS

10.1 - A presêntê Ata de Rêgistro de Preços poderá ser cêncêladâ de pleno direilo, nas seguintes sjtilaç(És;

1. a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigaçÕes constantes no Edital e nessa Ata de Rêgist.o de preÇos;

2. b) Quando o fomecedor der causa a rcsdsão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Rêgistro de Preços, nas hipóteses
provistas nos incisos I a Xll, XVlle Xvlll do art. 78 da Lei 8.666/931

3. c) êm quaisquêr hipote§es de êxecuÉo total ou parcial da requisiÉo/pedido dos produtos dê@rronte deste regisko;

4. d) os preços registrados se apíesentaaôm superiores aos praticados no meícádo;

5. e) por razões de inteÍesse público deúdamente demonslradas ejustifcadas;

6.0 descumprir qualquor dos itens dâ cláusula sêxta ou sétima.

10.2 - OcoÍendo câncelamento do preçô registÍado, o fomecedor seé informado por correspondênciâ, a qual seÍá juntada ao processo
âdministrativo da presentê Ata.

10.3 - No cáso de ser ignorado, incêrlo ou ;nacessivel o endêreço do fornecêdor, a comunicaçâo será feita por publicaÉo no Jomal Oflcial do
Estado/MA, consideíando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicaÉo.

10.4 - A solicitaÉo do fomecedor para cancelamento dos prêços regist€dos poderá não ser acêitâ pela Prereitura, Íacultando-se a esta neste
caso. a aplicaçâo das penalidadês previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancêlamento do prêço registrado, cêssarão todas as atividades do Fornecedor, rclativás ao fornecimenlo do ilem

10.6 - Caso a Prefeiturá nâo se utilize da prerrcgativa de cancelar esta Ata, a seu êxclusivo critério, poderá suspendeí â sua execuÉo e/ou
suslaí o pagêmento das fatuÉs, âté que o Fornecêdor cumpra integralmente a condição conlrãtual infringida.

10.7 - A Ata de Regisho de Preços será câncelâda automaticamente nâs sêguintos hipóteses:

1. a) Por dêcuÍso de prazo de validadei

2. OOS PREçOS

5/8
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I 1 . 1 - Os pr6ços apresenlâdos na proposta devêm
taxa de admintstraçâo, serviços. encárgos socjâis.
desla Atâ de Registros de Prêços.

incluir todos os cuslos e despesas, lais comoi cuslos diretos e indirêtos, tributos incidentes.
t.abalhislâs, seguros, freles, lucro ê outros necêssários ao cumprimento integraldo objeto

12. DAS PENALIDADES

12.1 'O descumprimento iniustificado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a mullas, consoante o caput e
§§ do art. 86 dâ Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Notâ de Empenho, na forma seguinte:

1. a) atíaso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cenlo);

2. b) a partir do 6' (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa dê 0.í% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da
obrigação a partir do 110 (décimo prioeiro) dia de atraso.

12.2 - Som prejuízo das sânções @minadas no art. 87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, p€la inexecução total ou pârcialdo objeto adjudicâdo, o
Município de São Bemardo, ahavés da Secrêtaria Municipal de Administração poderá, gaíantida a prévia e âmpla defesa, aplicâr à Contratâdâ
multa de até 10ol. (dez por cênto) sobre o valoÍ adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a rctirar a nota dê êmpenho injuslifcadamente ou se não apresentar situâção regular no ato da Íeitura da
mesma, gâÍantida prévia e ampla deÍesa, sujeitar-se-á as seguintês penalidâdes:

12.3.1. Multa de até í0% (dez por cento) sobre o valor adjudicâdo;

12.3.2. Suspensâo lempoíária dê participar de licitações e impedimênto de conlralaí com o Municipio de São Bemardo, por prazo de até 02
(dois) anos, e,

12.3.3. DeclaraÉo de inidonêidade parâ licitar ou conkatar com a AdminishaÉo Públicâ Municipal

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de ent.egar ou apresentar documentaçào falsa exigida para o certame, ensejar o
Íetardamento da execuÉo de seu objeto, não mantiveí a píopostra, falhar ou fÍaudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo
ou cometer fraude iscal, garantida prévia ê ampla deÍesa, Íicará impêdida de licitare contratar com o Município pêlo prazo de até cinco anos e,

se for o caso, o Município de São Bemardo solicitad o seu dêscÍedenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual periodo, som
prejuizo da ação penal corrêspondentê na Íorma dâ lei;

12.5 - A multa eventualmentê imposta à conkatada será âutomaücâmente oescontada da fatura a que flzer jus, acrescida de juros morâlórios
de 1% (um por cento) ao mês. Câso a cont.êtâda não tênhâ nenhum valor a receber deste órgão da PrêÍêiturâ Municipâlde Sáo Bêmardo, seÊ
lhê-á concedido o prazo dê 05 (cinco) diâs uteis, contâdos de sua intimação, para efetuar o pagamênto da multa, após esse prazo, não sendo
efetuado o pâgamenlo, seus dados serão encaminhâdos ao órgâo competente para que seja inscrita na dívida ativa do Municipio, podendo,

ainda a Preíeilura proceder à cobrança judiciâl da multâ;

12.6 - As multâs previstâs nesta sêção não eximem a adjudicatáriâ dâ rêpâração dos eventuais danos, peÍdas ou prejuízos que seu ato punívêl

venha causar ao Municipio de São Bêmârdo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento dê multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contrados da intimaÉo por parte da Secretaria
Municipal de Administração, o respectivo valoÍ serâ desconlado dos créditos que esta possuir com a Secretaíia Municipal de AdministraÉo, e,

sê estes não foíêm suficientes, o valor que sobejar sêrá encaminhado para inscaição em Divida Ativa e exêcução pela Procuradoria GeÉldo
Municipio,

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberâ recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úleis, a contar dá ciência da intimaÉo, podendo a

Administraçáo íeconsiderar sua decisão ou nessê píazo encaminhá-la devidamentê informada paÍa a apreciaÉo e decisão superior. denlro do

mêsmo prazo.

13. DOS ltrorros PE rÁrs

13.'1 - As infraçóes penais üpificadas na Lêi 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente pÍeüsta, sêm preiuizo das demâis
cominações apliéveis.

í4. oos REcuRsos oRçaMENTÁRtos

14.1 - As despesâs decoÍrentes das conlratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, mírêrão à conta de dotaÉo oÍçâmênlária

6i8
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do ano em curso, ou das demais que possam vk a aderir a presente Ata, às quais ssrão elêncadas em momento oportuno:Ru

o
so.iÍ)

+
3
R

,5. OAS D/SPOSÍÇOES F'^rÁrS

15.1 - As partês fcam, ainda, adstrías às seguintes dispo6iÇôes:

| - Todas as alterações que se fizerêm nec€ssárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adilivo a presênte Atâ de R€gistÍo
de Preços.

ll - Vinculam-se a esta Ata para flns de análise técnica, juridicê e decisão superior o Edital de Pregâo Eletrônico ISRP no.O51/2022 e seus
anexos e as propostas das licitantes classificadas.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrentê do presênte registro para qualqúeí operaçâo Íinancêka, sem previa e expressa
autorizaÉo da Prefêitura.

16. DO FORO

16.1 - As parles conlratanles elegem o Foro da Comarca de Sáo Bernardo, Estado do Maranháo, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presenlo conlralo, inclusive os casos omissos, quê não pudêrem sêr íesolvidos pela via administrativa, renunciando a
qualquer oulro, poÍ mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as parlês firmam a presenle Ata, em 03 (aês) vias de igualteor e foÍma paía um só êÍeito legal, Íicando uma
via arquivada da sede da CONÍRATANTE, na forma do Art. 60 da Leí8.6ô6/93.

São Beínardo - MA. í6 de dezembro de 2022

PreÍeitura Municipal Sáo Bemardo

Francisco dâs Chagas CaNalho
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