
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.009.668/0001-33

Secretaria Municipal de Desporto, Laser, Cultura e Juventu

ATADEREGISTRO DE PREÇOS Ns 1701/2021
PREGÃO ELETRÔNICO NS 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N20707008/2021
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O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoajurídica de direito público interno, por
meio Secretaria Municipal de Desporto, Lazer, Cultura e Juventude, Inscrita no CNPJ/MF nS06.089.668/0001-
33, com sede na Av. Getúlio Vargas, ns 135, centro, São João dos Patos/MA, neste ato representada pela
Secretária Municipal de Administração,a Sra.Thuany Costa de Sá Gomes, portadora do CPF sob nS 038.921.083-
82, residente neste Município dé'SÃO JOÃO" DOS PATOS/MA, neste'ãtÕ dènom'lnácio""sÍmpIésmente ORGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO NS 17/2021, tudo em
conformidade corri o Rrocesso Administrativo nS 0707008/2021, nas cláusulas ^e condições constantes do
instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação,^ RESOLVE registrar os preços da
empresa CASA DOS FOGÕES LTDA, CNPJ 34.776.133/0001-76, estabelecia na Av'., Brasil, nS 197, Sala 02, CEP.:
65.065-070, Olho D'agua, São Luís/MA, neste ato representado pelo Sr. Eric Yuri Santos Costa, CPF/MF n®
051.616.953-07,'atendéndoj as condições previstas no Instrumento convocatório èas constantes desta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nS'8.666/93,10.520/2002,
Decreto Federal nS7.892/2013 e demais legislações aplicáveis,' e em conformidade com as disposições a seguir:

LCLÁUSULA PRIMEIRA 7 OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futura e Eventual
aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as.necessidades das diversas secretarias do Município
de São João dos Patos/MA, conforme especificações do Termo de Referência,t Anexo I db Edital de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n^ 17/2021, constituindo assim, em documento vinculatiyo e obrigacional às
partes.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS DOCUMENTOSINTEGRANTES
t |-^

•

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções'que corrípõem o Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nS 171/2021, completando-a para todos os firis de- direito, independentemente de sua
transcrição, obrigando-se!as partes em,todos osseustermos.- - i-

ÇláySUlATERCEjRA^- DOS PREÇOSJlEGiSTRAppS r-'

iJ

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedpra do pregão Eletrônico n^
17/2021 - Sistema dè Registro de Preços, conforme otabela (s) abaixo: l ' '

! I

Na i '1 DESCRIÇÃO - -UND ! .. QTD- V. UNIT V. TOTAL

1 APITO FOX UND 70 R$ 29,40 RS 2.058,00

5 BOLADEFUTSAL UND 60 RS79,80 RS 4.788,00

6 BOLADEFUTSAL MIRIM UND 20 RS 44,80 RS 896,00

7 BOLINHA DE TÊNIS DE MESA KIT 60 RS 38,90 RS 2.334,00

24 JOGO DEXADREZ PEÇAS DE5 CM DEDIÂMETRO POR10 DEALTURA UND 50 RS 156,30 RS 7.815,00

25 JOGO DE CARTÕES (ARBITRAGEM) UND 30 RS 16,00 RS 480,00

31 PARES DE LUVA PARA GOLEIRO UND 40 RS 92,50 RS3.700,00

33 PARES DE MEIAS UND 120 RS 18,90 RS 2.268,00

34 PARES DE REDE DE BEACH SOCCER UND 10 RS381,35 RS 3.813,50

35 PLACADE TATAME I POR 1 METRO DE 30 mm DE ESPESSURA UND 144 RS79.59 RS 11.460,96

36 PROTETOR BUCALSUPERIOR COLORIDO (LUTAS) UND 100 RS 16,40 RS 1.640,00

Página Ide7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Desporto, Laser, Cultura e Juventude

folhan

Rub"ca

37 PROTETOR DE ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO UND 20 RS39,90 RS 798,00
38 PROTETOR DE ARTICULAÇÕES DOCOTOVELO UND 20 RS 27,50 RS550,00

39 PROTETOR DE ARTICULAÇÕES DOJOELHO UND 20 RS 59,00 RS1.180,00
40 REDES DE VOLEIBOL UND 20 RS 335,63 RS6.712,60
44 TABULEIROS DEXADREZ DE 60 cm/60 cm DE BANE UND 50 RS 223,04 RS 11.152,00

TOTAL: RS 61.646,06

3.2. O preço contratado será fixo e Irreajustáveí, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços>regIstrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei ns8.666/1993, mediantéfundàmeritação, 'assegurando-se ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em Igualdade de condições..

• , i :!''3.4. Os preços, ps quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas,.dq objeto,.como as possíveis
alterações da presentè ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o
disposto no parágrafolúnico do artigo 61, da Lei de Licitações. ' -

• 1 " ' i ' ^
;ÇLA]jSÚLA_QÜARTÀ7ÍD0.PRMÒ'DEyiG|NCÍApÀA^^ C L í

4.1. O prazode validade da Atade Registro de Preçosserá de 12 (doze) rneses cbhtínuos, Incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir dadatadesua.publicação noDiário Oficial) confprnne Inciso III do§ 3^ doart. 15
da Lei n9 8.666/93. I '

'CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quant[dade e,periodicidade especificadas no Edital,
Termo de Referência r Anexo Ie nesta ARP, sendo que a Inobservância destas'condições implicará recusa sem
que caiba qualquer tipode reclamação porparteda inadimplente. Òs serviços deverão ser executado e está em
perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob' pena de serem
refeitos.

CLÁUSULA SEXTA - DO PÁGAMÊNTO j!

J - • ! k i6.1. Os pagamentos refetjente aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação e anexos. . ; i

UI^USULASÉTIMA-,;DA í;^LfERAÇÂdDÒ PREÇO PRÃTÍCÂDÕ NO MERCADO EpQ REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
ÊCONÔMICO-FINANCEIRÁ

7.1. AAta de Registro dOjPreços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive oacréscimo
de que trata § 12 no art. 65 da Lei n9 8.666/93. . - . i.i . •

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveís, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do Inciso i! do art. 65 da Lei n2
8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93,
o órgão Municipal responsável, se Julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
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7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado oude fatoqueeleve o custo dosbens registrados, caberido a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caout
do art. 65 da Lei nS 8.666, deil993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado nomercado pormotivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que'não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade." ~ •

' ! '
7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores-que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original. i 1 , i .

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nãò puder cumprir o
compromisso, oórgão gerenciador poderá: 1<

,| • - " :K' •
7.6.1. Liberar o fornecedor do conípromissò assumido, caso a-comunicação*;ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem iaplicaçãò da-penalidade se confirmada a veracidade .dos'motivos e comprovantes
apresentados; e i

1
7.6.2. Convocar os derhais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

' I • ; ' I•
7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá procederá révogaçãò da respectiva Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. ' '

! •! . í '
7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média'.da(queles apurados
pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DÓS PATOS/MA para determinado / ' , j
7.9. Emqualquer hipótese/os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entreb valor ol-iglnalmente^cbnstapte da proposta do Fornecedor
e aquele vigente nomercado à época do registro. '

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, nocasode desequilíbrio da|équação. ecònômico-financeira,
serão publicadas.no Diário'OficÍal. ;

ÇlÃUSyWPITÀVA-Ipo GANCELAMENTO pA ATA DE REGISTRO DJ PREÇOS] :.v -T •

8.1.0 fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de SÃO JÒÃO DOS PATOS/MA quando:
J I . M. •

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no
mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art.
87 da Lei 8.666/93;
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8.1.5. For declarado Inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 1^, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de,Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

8.2. AAta de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da
legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas ho art. 78 da Lei 8.666/93;

8.3. Ocancelamento dè registro nas hipóteses previstas, assegurados' o contraditório e ampla defesa, será
formalizado pordespacho daautoridade competentedò órgão gerenciador. ' j'.

8.4. Ocancelamento dò' registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente);decorrentè de caso fortulto
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente cornprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou | ,

8.4.2. Apedido do fornecedor. í

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro dê preço quando:

' j , '
8.5.1. Comprovar estari impossibilitado de cumprir as exigências da Ata,l por ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente dè càsofortuito òu força maior;

• i 1 .. . Í:í; ' i
8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser Tormulada com
antecedência mínima ,de 15 (quinze) dias, iristruída com a comprovação .do ifató ou f3t05,|que justifiquem o
pedido, para apreciação, avaliação édecisão da Administração Pública Municipal,''' \ | j

8.7. Ocancelamento do règístro não prejudica a possibilidade de aplicação dejsançâo administrativa quando
motivada pela ocorrência de Infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula
nona deste instrumento. , I'. , ' ^

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciádor-se dará corihêclmento;aós fornecedores,
mediante o envio decorrespondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignoralo, incerto ou inacessível oendereço do fornecedor,'a comunic^ão será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a bontardo terceiro
dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.

Cl^ÚSJJLANpNA - DAS OBRIGAÇÕES DAIeNEFICIÁRIA DA,ATA.

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
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9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no editai e
seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e
partícípante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doio quando da entrega do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabiiizaf-se pe|is encargos fiscais ecomerciais resultantes da contratação, eainda pelos encargos
trabalhistas, prevldenclários;e obrigações sociais em vigor, obrlgando-se a saldá-lqs ha época própria, vezque
os seus funcionários.não manterão qualquervínculo empregatício como contratarjte;

' •] - li-,
9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação; ,

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, dqobjeto do coritrato ern que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções,.no prazo.máximo de 02 (dois).dias úteis, a corítár da data dà notificação, por
produtos com características e garantia ehabelecida-no-edital e seusanexos; , )* 'j ' ' ' ' ' 1Ii J
9.1.8. Manter prepostò, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de
preços, para representa-la sempre que for necessário.

\v
I r

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante,.por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução do objeto ou à iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentosinécessários. ' i ' •

I 'J ' j' . ' ' ,
9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou Indiretas, decorrentes do icümprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura. •.-•••

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA 7 OBRÍGA.ÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a;

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo oacesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATApA/devidaménte identificados,
quando necessário, às dependências da Prefeitura; - J/ ;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio
da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e
interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
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10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas
pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos,

íi. CÍ^ÜFÜLÂ'DÉcTl\^RIMÍÍRÃ-DÃufÍLÍZÃÇÃ
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES !

PREÇOS POR ÓRGÃO OU

11.1. AAta de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão oujentldade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta aq.ÓrgIo Gerenciador, desde
que devidamente comprovada avantagem. . • ' j':- |

* I - • . y." - j i
11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública^que hãó partíciparam do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso daAta dé Registro de Preços, deverão mahifestãr seuinteressejühto aoÓrgão Gerenciador
da Ata, para que este, atravésjda CCL, indique os possíveis fornecedores erespectivos preços aserem praticados,
obedecida aordem de classificação.. ' !'

: I V- ; ]
11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de'ádesão; desde que rião prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

J ! :I
11.4. Oquantitativo decorrente das adesões àAta de Registro de Preçòs nãojpóderá exceder, na totalidade,
aodobro do quahtitativo decada item registrado naAta de Registro de Preços para 6órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem- (art. 22, §42 do
Decreto n2 7.892, de 2013, álterádò pèÍo Decreto ns 9.488, de 2018);" '

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 50% (cinqüenta porcento) dos quantitativos registrados ha Átà de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §32 do Decreto n2 7892, de,2013, alterado pélo;becreto ns 9.488,
de 2018); ; '

I . ,
11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação sollçitada/em até noventa dias, observado oprazo de vigênçia-da ata, conforme §62, do artigo 22
do Decreto n2 7.892/2013; ! .'

í 1 '

11.6.1. APrefeitura Municipal deSÃO JOÃO DOS PATOS/MÃ poderá autorizar, excepcional e justificadamente,
a prorrogação do prazo previsto no§ 62 do artigo22 do Decreto n2 7.892/2013, respeitando o prazode vigência
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando,as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA dIcIMA"SEG_U.NPA^ DAS SANÇÕES ADMNÍSTRATIVAS [g:
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12.1. Em casos de Inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia
defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade
com artigo 78 da Lei N.s 10.520/02, e subsldlarlamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos
termos da Cláusula Nona deste Instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminai, que seu ato
ensejar.

5ÀUSUW.DÉCiiyÍA TERCEfFW4 DASIdISPÕIIÇÕÍSJINÁÍS^ I f : ^
i.iii —

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua Interpretação serão sanadas de acordo com o que
dispuser o Edital de Licitação que deü origem a estã'Atã deTlegistro del^eços e a"prdposFa apresentada pela
licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições.do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promltente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quaritidades è especificações constantes no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital da
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeíro da Comissão Central
.Ja I A4-A l. AÉA. AI ^.4A A A A AC- AAr" A ide Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos ornissqs será apilcada.a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lein2 8.666/1993 el0.520/2002'e suas alterações eDecreto Federal n^-T.SSZ/IOlS. |j^ ' |
musuu DÉCIMA QUARTA - DO FORO itr::

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA. '1 ' 1• !

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas nà^ presente Ata, assinam este
Instrumento, emtrês vias dè Igual teor e forma, paraum só efeito.

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA; 12de novembro de 2021.

Thuan

Secretário

SECRETARIA MUNICIPA

ERICYURl SANTOS

nclado

Assihado de forma digitai por.ERlC
YURI SANTOS COSTA:0S16169S307

COSTA:05161 695307 Dádòs: 2021.11.12 15:09:0S-O3'00'

CASADOS FOGÕES LTDA

CNPJ n° 34.776.133/0001-76
Eric Yuri Santos Costa

Representante Legal
Fornecedor

i
' , I

mes" ' '
inistração , | |
, CULTURA ÉJUVENTUDE'
' I I •

Página 7 de 7


