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ESTADO DO MARÂNHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUIT§RIA DO MARANHÂO

CNPJ: 06.232.615/0001-20

ÂTA DE 2027.
1

PROCESSO ADMTNISTRATIVO Na. n020210013/21- CpL

VALIDADE: 12 (dozeJ meses contâdos a partir da data de sua publicação no Diário oficial da
União ou do Estado do Maranhão ou do município de Sana Quitéria/MA

Pelo presente instrumento, o Município de Santa Quitória do Maranhão, Estado do
Maranhão, com sede administrativa, na Prefeítura Municipal, localizada na Av. Cel. Francrsco
Moreira, ns 45, Centro, CEP 65.540-000, Santa Quitéria do Maranhão - MA, inscrita no CNpJ sob o
nç.06.232.615 /0001-20, representado neste ato pelo gestor responsável: CúUDIO R0DRICUES
ESC0RCI0, RESOLVE, registrar os preços da empresa: R0MULO F DO RE6O LIMA - R F

COMERCTOS, situada na Rua das Tulipas, 345, Sala A, Bairro roquei, CEP 64.049-140, Teresina,
estado do Piauí, inscrita no CNPf ns 23.71,4.767 /0001-88 neste ato representada por sua
representante legal Sr. Romulo Francklin do Rego Lima, CPF: 661.593.263-68, nas quantidades
estimadâs na seção quatro desta Atâ dê Registro de Preços, de acordo com a classiÍicação por elas
alcançada por item, atendendo as condições previstâs no instrumento convocâtório e as
constantes destâ Atâ de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei
n4.8.666/93, Lei ne. 10.520 /2002, Decreto ne 10.A24 / 19, Lei Complementar ne. 123/2006 e suas
alterações, e em conformidade com âs disposiçôes a seguir:

1. DO O8|ÊTO .; f":; . q,;"ç.;e ".-

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preço para futura Aquisição Equipamentos
de Proteção lndividual - EPI's, para atender as necessidades do Município de Santa QuitérialMA.,
conforme condições e especificaçÕes constantes nesta Atâ, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÂOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer Iicitações especiÍicas para aquisição do(s), obedecidas a

iegislação pertinente, sendo asseguradâ ao detentor do registro a preferência de fornecimento,
em igualdade de condições.

2.ÂDE§ÂO DE ÓRGÂN NÃO MR'IICIPÀHTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizãda por qualquer órgão
ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgâos
públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha partícipado do certame licitatório
mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do regisro de preços, quando deseiarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
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CNPJ: 06.232.61 510001-20

2.3 - caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrâdos em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigaçôes
anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratâções adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, â
50o/o (cinquenta por cento) dos quanutatrvos registrados na Ata de R€gistro de preços durante
suâ vigência, e âinda o quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na atâ de registro de
preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vântagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigente

A,Wl,r? Ê'NêM DA PR§§,NTE ATA DE ffCIflNOD§ PR8§6,.

3.1 - o gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do
Maranhão - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no
Jornal Oficial do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Regisro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde;

4, DO CONTRA'TO

)cr l'1 aJl

4-1 - O preço a quantidade e a especiÍicação dos serviços ou produtos registBdos nesta Ata
encontrâm-se indicados na tabela abaixo:

LO'TE XVI . üÂTIRIAL DESCARTAVEL

PRODUTOS
VALOR
TOTAL

MÁsCÁRA TRIPLÁ DESCARTAVTL coM /SOUNID t 10.000,00

I

l
I

ITEM

1

3

7

195.000,00

9

10

Av. Cel. Francisco Moreira, nu 45, Centro, CEP n' ó5.540-000
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QUÂNUNID iT
PREÇO

UNM.

DESCARTATA PCT 3000 65
AVENTÂL DESCÁRTAYEL MÁNGA LONGÂ TNT
GRÁMATURA 40

LT,IVA DÊ PROCEDIMENTO ?ÀM" G CX-1OO UND CLOMED CX 2500 90 225.000,00

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M. CX.1OO UND CI,OMED cx 2 500 90 225.000,00

4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM, P. CX.1OO UND 2 500 90 22s.000,00

LUVA PúSTICATRÁNSPÀRENTE DESCARTAVEL
COM lOO UNIDADES

GI,OMED

TAÍ,§E PC'T

cx

150020 30.000.00

6
PROT§1OR FACIAL TRANSPÁNãNTE IFACE
SHIELD)

PLASCONY U NT) 7,9 7.900.001000

MASSAR CX 4000 z7 ,5

I PREVEMÁX PCl' 1500 1tiTOUCÂ DÊSCÁRTAVEL CÔM 1OO IINIDADES

0cur,os DE PRoTliçÀo TFáNSPARENTE SUP§RMIDY UNL) 't 000 7

6 15.000,00

U NI) 200 100TAPETE SANITIZANTE HICIENICO 6OX4OCM

MASCARÀ DE PROTE O PTF.2 KN95
DESCARTÁVÉL

CII,OTUS

K{PAZI 20.000,00

27.00ô.00

UND I 2500

I

7,000,00 
I
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t2 TERMOMETRO INTRA VERMELHO DICITAL ÂNU UND 60 100 6.000,00

13

VALOR TOTÂL DO LOTE XVI

vALoR 1'orÂL REclsrFáDo R$: 1.110.400,00 (um milhôes cento e clez milquâtrocentos reaisl

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência <io Ed ital de fornra
fracionada {se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entregâ será diário conforme solicitâção e pedido eÍêtuado pelo
departamento de compras da Prefeitura Municipal de Santa Quitória do Maranhão- MA.

6. DAS OBKIçAÇÕES DACANTRATADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de
acordo com as especiÍicações do edital, responsabilizando-se por eventuais preluízos decorrentes
do descumpúmento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediâtamente e por
escrito, de quâlquer anormalidade que veriÍicar quando da execução dos atos de sua
responsabilidade;

6.3 - Promovertodos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não
poderá ser aiegada como motivo de força maior pâra o atraso, má execução ou inexecução dos
serviços otlieto deste edital e não a eximirá das penalidades a que esú suieita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer ãlteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outras iulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas
nas normâs regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimênto do fornecimento a que se obrigou, catrendo-lhe,
integrâlmente, os ônus decorrentes. Tal Íiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercidâ p0r esta Prefeitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeiturâ em caso de ausência ou omissão de fiscalizaçâo
de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada

Av. Cel. Francisco Moreira, nu 45, CenÍro, CEP n'ó5.540-000
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adotar todas as medidas preventivas, com flel obserwância às exigências das autoridades
competentes e às disposições legais vigentes;

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

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Atâ.

7. DAS OBRIGAÇÕ§.§. §A CANTRATAN TE

7.L - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens
regÍstrados;

7.2 - Fornecer à empresâ a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a
ser solicitados relativamente ao obieto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do obieto;

7.5 - Nenhum pagamento será eÍêtuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liquidação e qualquer obrigação. Esse Íato nâo será gerador de direito a reaiustamento de preços
ou a atualização monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

B. DO PAGAMENTO

8.1 - o pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada
pela Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do Ítem
Íbrnecido, de acordo com o especificado no Anexo I e suâ proposta de preço.

8.3 - Câso constatido alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estâs serão devolvidas
ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento reaiizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamentô isênteú o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definiüva do fornecimento.

Àv. Cel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n'65,540-000
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8.5 - O Contraunte não efetuará pagamento de útulo descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
"Íbctoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PR§ÇOS I

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

9.3 - Caso o preço registrado sela superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará
ao fornecedor, mediante correspondência, reduçâo do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir estâ Ata e
convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com
preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de
fracasso na negociação.

9.5 - Será considcrado compatíveis com os de mercado os preços regrstrados que tbrenr iguars ou

inferiores à média daqueies apurados pela Prefeitura.

N. DA CANCELAMEN?O DA ATA DEREUSTNOD§ PREÇOS

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

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 previstas nos incisos I a XIl, XVIt e XVIII do art.78 da Lei

8.666/e3;

cJ em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos
decorrente deste registroi

d] os preços registrados se apresentarem superiores aos prâticados no mercado;

Av. Cel. f'rancisco Moreira, nn 45' Centro, CEP n' 65,540-000
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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 Íinanceira inicial deste
instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual
determinado.
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eJ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificâdâs;

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

10.2 - Oconendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no lornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicaçâo.

10.4 - A solícitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não seraceita
pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividâdes do Fornecedor,
relativas ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, âté que o Fornecedor
cumpra integralmente a condiçâo contratual infringida.

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

a) Por decurso dc prazo de validade;

11. DOS PREÇOS

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

12.DAS PENALTDAD§S :

12.1 - O descumprimento isiustíficado das obrigações assumidas nos termos deste ôdital, suieita
à contratada â multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor
da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cincol dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6q (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multâ de 04% [quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11e idécimo primeiro ) dia de atraso.

12.2 - Sem preiuízo das sançÕes cominadas no art.87, l. Ill e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução

total ou parcial do objeto ad,udicado, o Município de Santa Quitária, através da Secretaria

Av, Cel" Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n' 65.540{00
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Municipel de Saúde poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor adiudicado;

12.3 - Se a adludicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se nào
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantidâ próvia e ampla defesâ, suieitâr-
se-á as seguinres penalidades:

12.3.1. Mulaa de âté 10olo (dez por cento) sobre o valor adiudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitaçôes e impedimento de contratar com o
Município de Santa Quitéria, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

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

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será autômaticamente descontada da falura
a que fizer ius. acrescida de juros moratórios de 1olo (um por cento) ao mês. Caso a contratada nào
tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria, ser"lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, pâra efetuãr o pagamento
da multa, Apôs esse prazo, não sendô efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao

órgão competente para que seia inscrita na diüda ativa do MunicípÍo, podendo, ainda a Prefeitura
proceder à cobrança iudicial da multa;

12.6 - Âs multas previstas nesta seçâo não eximem a adiudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou preluízos que sêu ato punível venha causar ao Município de Santa Quitéria.

12.7 - Se a Contratada não proceder âo recolhimento da multa no prazo de 05 fcincoi dias úteis,
contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, o respectivo valor será
descontado dos crédims que esta possuir com a Secretaria Municipal de Saúde, e, se estes não

forem suÍicientes, o valor que sobeiar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e

execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do âto que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contaÍ da
ciência da intimação, podendo â Administração reconsiderar sua decisão ou nesse Prazo
encaminhá-la devidamente inforrnada parâ â apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prâzo.

19. DOS ILICITOS PENAIS

-{v. (lel. Francisco Moreira, n" 45, Centro, CEP n" 65.5{0-000

"'"'â::y 
do m'ranhão - Í.a

12.4 - Álicitante, adjudicatária ou contratadâ que deixar de entregar ou apresentar documentâção
falsa exigida para o certame, ensêiar o retardamento 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 defesa, ficaú impedida de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de Santa Quitéria solicitará o
seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem preiuízo
da ação penal correspondente na forma da lei;
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13.1 - As inÍiações penais tipiÍicadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo iudicial da forma
legalmente prevista, sem preiuízo das demais cominaçÕes aplicáveis.

1 4, DOS REÜJ ESOS QRçÁM EN T ÁRI O§

14.1 - As despesas decorentes das contratações oriundas da presente Âta de Registro de Preços,
eorrerão à conta de dotação orçamentária do âno em curso, ou das demais que possam vir a aderir
a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

I 5. D A§' » t SP?§ tÇOE§ §/ffÁr§',

I - Todas as aiterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

ll - vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregâo Eletrônico ISRP n0.007/2021 e seus anexos e as propostâs das licitantes classificadas.

lll * É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para quâlquer
operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Santa Quitéria, Estado do Maranhão,
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente côRtrâto, inclusive os
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativâ, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seia.

1"6.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (trêsJ vias de igual teor e

forma para um só efeito legal, Íicando uma via arquivada da sede da C0NTRATANTE, na t'orma do
Art.60 da Lei 8.666193.

§anta Quitéria do Maranhão - MA, 20 de abril de 2021.

PrefeÍtura Munlopa I Santâ uitéria do Maranhão - MA
Cláudio Rodrigues Escórcio

CONTRATANTE

Av. Cel. Francisco Moreira, no 45, Centro, CEP n" 65.540-000
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15.1 - Âs partes ficarn, ainda, adstritâs às seguintes disposições:
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MU F RECOLIMA*RF §RCl0§
CNPf no 23.714.76710001-BB

Rornuio Francklin do Rego Lirna
CPF: 661.593"263-68

CONTATADO

Av. Cel. §rancirco Moreira, nu 45, Centro, C§P n' 6§.540-{X}0
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