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CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

unicefií^

OMUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DÒS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica dedireito público interno, por
meio da Secretaijia Muniçlpai'de Administração, inscrita no j:NPJ ns 06.089.663/0001-33, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, São João dos Patos/MA, neste ato representada pela Sra. Thuany Costa de Sá
Gomes, brasileiro, portadora,do R.G n^ 0311460720061 e do CPF n2 038.921.083-82, residente neste Município
de SÃO JOÃO DOS PAToWa, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS, realizado por meio|do PREGÃO ELETRÔNICO N^ j26/2021, tudo em conformidade com oprocesso
administrativo n^ 0811008/2021, nas cláusulas econdições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a'respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa R. G. PONClON, inscrita no
CNPJ n2 19.675.78I/OOOI-42I estabelecia na Rua Sá Sobrinjio, n® 18A, centrol CEP.*: 65.665-000, São João dos
Patos/MA, neste ato representado pelo Sr. Raudir Gomes Poncion, portador,da'Carteira de Identidade ns
80324197-6 (GEJUSPC/MA) |é do CPF n^ 482.815.303-91, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,sujeitando-se as;partes às normas constantes das
Leis Federais n^js.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal ris 7.892/2013 edemais legislações aplicáveis, eem
conformidade com as disposições aseguir: | ' í

_ I I ( I ' _ _CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO " ^ .\ T pi'_. , 3
1.1. Apresente Ata estabelece ascláusulas e condições gerais para o Régírtro de preços para éventual aquisição

ara atender ás necessidades das diversas Secretariasparcelada de equipamentos esuprimentos de informática, [
do Município de São João dos Patos/MA, conforme especi
de Pregão Eletrjônico para Registro de Preços n^ 26/2021, constituindo assirri;; em documento vinculativo e
obrigacional às partes. < '

Icações do Termo de, Referência - Anexo I do Edital

CLÁUSULA SÈGÜNDÁ -bos! DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos è instruções que compõem o Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n^ j26/2021, completando-a para to^os os fins de direito, independentemente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. !

I -

tLÁlTsÜÜ TÉRCEIRA - DOSj PREÇOS REGISTRADOS RI.

3.1. Os preçoS| dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico n®
26/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme atabe'la abaixo: ;

ITEM j j i; DESCRIÇÃO 1 UNID. QUANT. V'. UNU. V. TOTAL

1

1

I I
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1

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, com asseguintes, espectficãções
mínimas: Und 25. Impressão' rápida 42/40 ppm (carta/A4] para altos volumes
de impress§o|. Display tóuchscreen colorido de 3,7". Impressão. Resolução da
Cópia (máxima emdpl] Xté 1200 x600 dpl. Tecnologia de Impressão Laser
Eletrofotográfico. Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas. Capacidade
de Papel na Bandeja Opcional (folhas) 2x520 folhas. Bandeja Multíuso 50
folhas. Capacidade de Impressão Duplex (Frentee Verso). Ciclo de trabalho
Mensal Máx.^^ 50.000 páginas. Volume Máximo de Ciclo Mensal Sojooo.
páginas. Copia sem uso do(|CSIm. Capacidade máx. Oo aiimentadqr.
utomático dé documentos (ADF)T 40 fls. Redução/Ampliação 25% f 400%.
Função de Cópias Ordenadas Sim. Cópia Duplex(Frente e Verso] Não. Cópias
de ID (Docurpentos de identidade). Digitalização Duplex (Frente everso) Não
Outros. Capacidade de|sa(da do Papel 150 folhas. Fonte de Allmenjação AC
120V 50/60HZ. Tela LCD 3,7".Conteúdo da Caixa. Suprimento preto TN-3442
Rendlmentoj(8.000 págínas)|- Com cabo Usb.- Garantia rnínima de^Ol ano.
065: Na proposta deve ser Inforrnado o modelo e a marca da impressora
ofertada I i II 1

Und 13

' "t
1 . ^

1 ' •

R$ 2.150,00 RS27.950,00

2 Anti-virus Káspersky 05 Licenças ou similar 1 Und ' 17 R$ 139,00 RS2.363,00
3 Anti-virus Kãspérsky lOlIcéhças ou similar B Und ! 32'' •. R$171,00 RS5.472,00

4 Basepara CPU com rodlnhál ( Und í;35 , R$ 135,00 RS 4.725,00

5
Cabode força para computador tripolar plug2p-i-10a, voltagem máxima
suportada:250v AC 1 II II , Und

-

R$ 11,00 RS330,00

6

DiscoRígido, Capacidade: 500GB,Interface: SATA 6.0Gb / s. Velocidade:
7200 RPM, Cache: 16r^B, taxa de transferência: 126 MBA (Max), Í2VDC
peak (A, ±1Ò%): 1.77. | i'

Und

• ,i '

' ir 1 R$ 158,00 RS2.686,00

7 FonteSOOvv c/ voltagem reál V Und 25 - R$ 183,00 RS4.575,00

8

Fonte de alimentação'padrão ATX12V 2.3, potência real 500 Wa
eficiência: -^70%, MT6F de100.000 horas 25o C, proteção íntern
curto circuito OVP/ OÇP/ SCP, entrada AC com chaveamènto ma
220 V, baixo ruído acústico) cabos com capa de proteção, sistem
controle térmico de refrigeração, ventilador silencioso de 120mr
técnicas IEC60950 (segurança elétrica) IEC61000 (segurança
eletromagnética), chave 11^ / desliga, •«•3.3V - 28A / +5V =30A /
/ -12V =0.3A / +5VSB'= 2.5'a, conectores: 01conectorATX 20+4
conector ATX12V,02 coneaores SATA,02 conectores IDE,01 co
Express, cabo de energia.

rcontra

nbal 110/
ajde
t, normas

12V = 14A

pinos, 01
|ectorPCI

Und

1

J

1 ,í '
1 •

' 'i •'
1

i

RS 119,00 RS2.380,00

9 Fonte universalchavéada com adptador (real SOOw) B Und ' . -20 • R$ 140,00 RS2.800,00

10 HD Externocapacidade 500 GB, USB 3.0 1 Und ' ' 11 ' RS 250,00 RS 2.750,00

11 HD Externo 1TB USB,3.0 Ü 1 Und 1 6 . RS290,00 RS 1.740,00

12 Mouse Óptico USB 1 i Und 1 270 -RS 8,50 RS2.295,00

13 Pad Mousé 1 '' j Und 1 220 RS.15,00 RS 3.300,00
14 Teclado USB Multimídia padrão ABNT2 1 Und ; 270 RS'28,00 RS7.560,00

15 Nobreak700VABIVOLT ( Und I- 30 > RS330,00 RS11.700,00

16 Nobreakll200VABlVOLT.| j Und ;• 30 RS600,00 RS 18.000,00

17 Nobreakl.400VABIVOLTl . Í Und 1 11. RS 620,00 RS6.820,00

18 NobreakllSOOVABIVOLTiI ' B Und 1' '7:: RS1.330,00 RS9.310,00

19 Nobreak2.200VABIVOLXl j Und 1. 6 RS235,00 RS1.410,00

20 Estabilizador 300VA Bivolt Í Und '• ,50i RS220,00 RS 11.000,00

21

Computadorcompleto Cèleron Duai.Core, vídeoe som on boardlmemória 4
GB, disco rígido sata'500 GB, drive DVD, kit gab 4 bala, teclado, mouse óptico
USB. caixa desom. I '' 1

Und ^30, RS2.900,67 RS 87.020,10

22

Computador completo Pentium Dual Core, vídeo esom on boarj
GB, disco rígido500Gbsata2, drIveDVD/CD, kitgab 4 balas/teci
Som 1 1 'i

, memória 8
mouse/cx. Und 30 RS2.050,00 RS 61.500,00

23

Computador compléto core 13, placa-mãe on, memória 8 GB, dl:
sata 1Tb, 'drIve DVd] kit gab 4baias fonte real 350wts, teclado,
USB, caixa de som. I

co rígido
iouse óptico Und 22 RS 2.190,00 RS 48.180,00

24

Computador complèto core 15, placa-mãe on, memória 8 GB, dl
sata lTB,|drlve DVD^ kit gab 4balas fonte real 350vvts,.teclado, ti
USB. caixa desom ' ' 1

CO rígido
louse óptico Und 13 RS 2.400,00 RS31.200,00

25

Computador completo 17, proc. 3.4 GHz, piaca-mãe off board, diaca de vídeo
1GB PCI pP 128BÍIS, memória 16 GB, disco rígido l Tb sata2, drive DVD/CD,
kltgab4taias/tecl/mouse/cx.Som i

Und 5 RS2.600,00 RS 13.000,00
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Monitor LED 18,5"

Monitor LED 22"

Impressora Ecotank L-545 (OU SIMILAR] multifuncional tanque de tinta
compacta que proporciona^baixo custo de impressão com alto rendimento.
Com o único sistema tanque de tinta 10096 sem cartuchos. Com Wj-Fí

integrado. Imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC.
Acompanhado de Cabo USB e1garrafa de tinta preta e3garrafasjde tinta
colorida (dano, magenta e amarela).
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL AJATO DE TINTA COLORIDA (Ref.jEpson
L396) ou sirnilar j '
Especificações: | |
Conectividajde: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB 2.0
-Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Wirjdows 8,
Windows vista, Windows XP, Windows 10
-Alimentação: Bivoit (110/(220V) j
- Tecnologia: Tanque de Tirita |
• Velocidade Max de Impressão: 33 ppm
-Impressão Colorida | [j
- Impressão Frente e Verso: Indisponível
-Capacidade Máximajde impressão mensal (pags/mês): 10000
- CapacidadeRecomendadamensal (pags/mês): 1000
• Resolução Máxima deimpressão: 5760xl440dpi
- impressão via smartphones e tablets
• Impressão Direta via USb|ou Cartão SD
• Rendimento do Cartucho lnicial(em páginas): 4500
-Tamanho|de<Papei: Á4 210 x297 mm, A5 148 x210 mm, A6105 x148 mm,
B5 182 X257 rhm,Carta 215 x279 mm. Envelope,Executivo 184'2( 266 mm.
Ofício 216356 mm,[ 10 x15 cm
•Capacidade Bandeja de Eptrada: 100 folhas
-Capacidaile Bandeja deSaída: 30folhas
•Cópia Frente eVerso: Indisponível
• Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm)'
•Tamanho do Vidro áeDocumentos: 21,6 x29,7 cm ,
• itens Inclusos; Cabode Alimentação, Cabo USB,CartuchoAmarelo,
CartuchoCiano, Cartucho^Magenta, Cartucho Preto, Cd Instalapoc/
Manual, | { |: '
Guia Rápido de Instalação
• Dimensões sem caixa (Lx A x P): 44,5 x 16,9 x 30,4 cm
-Peso sem Caixa; 4,9 kg j'
-Garantiajmínima de 01 ano
OBS: Na proposta deve serinformado o modelo e a marca da im))ressora
ofertada i 1 II i
Impressora multifuncional laser mono 5L-M2885FW

Und

Und

Und

Und

Und

35

30

I •

7 ,

I •!

, •)

'.10

R$ 902,23

RS910,00

RS 1.200,00

R$ 1.600,00

R$2.380,00

unicef-^

RS 31.578,05

RS27.300,00

RS8.400,00

RS 11.200,00

R$ 23.800,00
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Impressora multifuncional a laser, monocromática:
Padrão de' impressão Duplex (Frente eVerso);
Resolução^ da Cópia (máxima) 600 x600 dpi;
Tecnologia de Impressão Laser Eletrográfico;
Memória Padrão 32 MB;'

Velocidade Maxima em í^reto 300ppm;
Resolução (máxima)|2400 x600 dpi;
Resolução da Impressão Até 2400 X600 dpl;
Capacidade da Bandeja de Papel Bandeja inferior comcapacídaçje para250
folhas de papel; | |
Capacidade de Impressão Duplex(Frente e Verso);
Interface (Je Rede Eriibutlda Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,USÇ 2.0dealta
velocidade; j |
Emulação| PCLSe, PCLSc, f[CL6 (PCLXL Cla$s3.0); BR-Script3;
Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 10.000 páginas por mês;
Aplicativo de impressão para Dispositivos Móveis^ AirPrint"*, Gãogie Cloud
Prinf*", Brother™ IPrint&Scan, Cortado \A/orkplace, and Wl-Fi Dljject*;
Cópia de ldentidade'(ID Card);
Resolução de Cópia (máxima) 600 x 600 dpi;
Opções deCópia Orilenabas, Nem 1,cópias múltiplas (até 99], ópia de
documentos de identidade;
Capacidade Máx. do Allmentador Automático de Documentos (^DF)f Até 35
páginas; | | !|
Velocidade da Cópia em Preto 30 com;
Ampliação / Redução 25% - 400%;
Redução/Ampliação 25%(- 400% em Incrementos de 1%;
Agrupamento de Cáplas|(2 em 1);
Tamanho do Vidro de Exposição A4;
Tipo de Scanner Mesa plana colorida comallmentador automático de
documentos (ADF);j ||
Formatos de Arquivo TlljF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PD> / PNG / XPS;
Resolução Máx. deDigitalização Interpolada Até 1920Ò x1920C dpl;
Resolução de Digitalização Óptica 600x2400dpi;
Visualizaçãoe Software OCR Scansoft PaperPort* SEwlth OCR
Windows® and PrestoI®ÍPagéManager® for Mac®; i
Digitaliza para Emall, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® ShareRoInt*;
ModoTo|nerSave; j j| |
Consumo de Energia:Prihting / Standy-by / Slèep 510W / 60W / S.3W;
Interfaces U5B de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/^n;
Duplex; | [ [j j
Compatibilidade com Dispositivos Móveis AIrPrint, Googie Cloud Print,
Brother IPrint&Scan, Coitado Workplace, Wi-FI Direct*; |
Cartucho de toner de rendimento padrão (aproximadamente 2600 páginas) •
TN2370;j j í| |
Cartuchode toner de rendimento padrão (aproximadamente IjZOO páginas)-
TN2340;| | |'
Unidade do Cilindro conri rendimento aproximado de 12.000 paginas em
acordo com o ISO/IEC19752 (Carta/A4) - DR2340
-Garantia mínima àe oijano
OBS: Na proposta deve ser Informadoo modelo e a marca da impressora
ofertada I Í|
SCANNEp DE MESA Epecificações: Sensor em linha CCD colorido; Pixels
efetivos: 40.800 x56.160 pixels a4800 ppp |
Área de escaneaménto pode ser restrita se aconfiguração de Resolução for
grande; jTamanho do documento; 216 x297 mm (8,5 xii,7pol.) tamanho
A4 ou carta americana Transparente: tira de filme de 35 mm: 6 quadros de
uma vez'slides de35 mm: até4slides deuma vez; Resolução de
escaneamento: 4800 ppp (scan principal), 9600 ppp com Micrõ Step (sub
scan); Resolução de saícia: 50 a 6400,9600 e 12800 ppp (50 a 6400 ppp em
intervalos de 1ppp); Dados da imagem: 16 bits por pixel por c&r interna 16
bits porj^ixel por cor externa (máximo); Interface: Uma porta [jSB 2.0 Hl-
speed; Rontede luz: lED branco.

Und

Und

:io •RS 1.950,00

i f

10 R$3.190,00

,-:V

unicefíft?

R$19.500,00

R$31.900,00

TOTAL: R$523.744,15
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3.2. O preço contratado será fixo e irreajustávei, 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
,.1advir, facuitada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de

serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei ns 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao
beneficiário do registro apreferência de fornecimento emjigualdade de condições.
3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da ^resente|ARFj, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo 61, da Leide Licitações. ; V

r.--M - "

ClAÜSÜU.OyARTA -DO PRMb DE yiG DA ATA DE REGJSJRO DE PREÇO^
('. !

4.1.0 prazo dé validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir da data desua pubiicaçãoino Diário Oficiai, conforme inciso Ili do §3^ do art. 15
da Lei n9 8.666/93. ' '

CLÃySULÂliÜIN^^ E^ECÚÇÃÒ DOS SERVIÇOS

5.1. Cs serviços deverão ser executados, na especificaçãc
Termo de Referência -]Anéxo ie nesta ARP, sendo que a

i|

, quantidade e periodicidade especificadas no Editai,
nobservância destas cdndições;implicará recusa sem

que caiba quaíquertipó de reclamação por parte da inadimplente. Osserviçosdeverão.ser executado e está em
perfeita condições e de acordo com o Termo de Refen
refeitos.

>ncia e a proposta apresentada, sob pena de serem

CÚ^USÚtA SEXTA - DO PAbÁMENTO j

6.1. Os pagamentos referente aos serviços executados qbjeto da presente Atà será efetuado nos termos do
editai da licitação eanéxosi

rj"K.-

;CLÃÜsJLA SÊtlMÁ- da ÀLtERAÇÃÒ PÒ PREÇO PRATICÁDO" NÒ MERCADO Ébp REEQÜILÍBRIÒ DA EQUAÇÃO*^
íCONÔMICOrFINANCÉiRA ' ' ' ' " "

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativõs^fixados; inclusive o acréscimo
de que trata § 12 no art. 65 da Lei n2 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrado!
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação p
8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

I I \

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação previs
o Órgão Municipal responsável, se julgarconveniente, pc
iicitatório.

serão fixos e irreãjustáveis, exceto nas hipóteses,
evista na alínea "d" do inciso li do art. 65 da Lei n2

a na alínea "d" do inciso li do art. 65 da Lei 8.666/93,

derá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou dè fato que eleve ocusto dos bens registrados, cabendo aPrefeitura (Órgão Gerenciador) promover
as negociações junto 'aosifornecedores, observadas as c^jsposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput
do art. 65 da iei n2 8.666.'de 1993.
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7.5. Quando opreço registrjado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos vaiores praticados

I 1pelo mercado.

M .
7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos vaiores. praticados pelo mercado serão
iiberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

I ' I7.5.2. Aordem de ciassificáção dos fornecedores que ac|ítarem reduzir seus preços aos vaiores de mercado
observará a ciassificação or;iginai.

7.6. Quando opreço de mercado tornar-se superior aos preços registrados ejo-fprnecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar

fornecimento,

apresentados; e

o fornecedor do compromisso assumido
e sem apiicação da penaiidade se conf

i i:.
caso a comiinicaçãp ocorra .antes do pedido de

rmada a veracidade ídòs motivos e comprovantes

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar ig|iai oportunidade de negociação:
7.7. Não havendo êxito|nas negociações, aPrefeitura deverá procederá revogação',da respectiva Ata de Registrode Preços, ado^ando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais váptajosa.
7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueies apuradospela Prefeitura Municipal d|e SÃO JOÃO DOS PATOS/MA p|ra determinado item!' /
7.9. Em quaiqi er hipótese os preços decorrentes da revisco não poderão ultrapassar os praticados no mercado,

' originalmente constante da proposta do Fornecedormantendo-se a diferença percentual apurada entre o valo
e aquele vigente ho mercado à época do registro. >

7.10. As alterações de , ,
serão publicadas no Diário) Oficial.

preços oriundas da revisão; no caso de desequilíbrio,da .equação éconômico-financeira.

8.1.0 fornecedor terá

^LÁUSUlAÓlfÂVA-bl) GANCELAMÉNTO DA ATA DE REjíISTRO DE PREÇOS^^T;') l
uo , „

seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal deSÂ0|J0Ã0 DOS PATOS/MA quando:

•

8.1.1. Não formalizar áAta'de Registro de Preços, sem ju^ificativa aceitável; )! .

,!i -
8.1.2. Descumprir as cpndições da Ata de Registro de Preços;

seus preços régistradqs na hi

3.' }

í
»*í í

8.1.3. Não aceitar reduzin

mercado;

lótese dé .se tornárem',superiores aos praticados no

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impecjdo de contratarcom o município, nos termos do art.
87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado injdôneo para licitar econtratar com 3Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
8.1.6. Forimpedidode licitar e contratar com a Administiaçâo nos termos do art. 72, da Lei 10.520/2002.
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8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável; |

^ ! I I
8.2. AAtade Registro dé Preços poderáaindaser cancelada pelaAdministração uniiateraimente, nos termos da
legislação perti lente, em especial pela ocorrência de umaraas hipóteses contidas no art. 78 da Lei ns 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas assegurados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do ó 'gão gerenciador.I I
8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maiorj que prejudique ocumprimento da ata, de\ idamente comprovados ejustificados:

8.4.1. Por razões de Interesse público; ou
I 1 •'
1 i ''

8.4.2. A pedido do fornecedor.

i 1 II
8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu règistrolde,preço quando:

I . I

8.5.1. Comprovar estar| Impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, porj ocorrência de fato superveniente
que venha comprometerajperfeita execução contratual, cecorrente decasolfoHíülto oufòrça maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, Instruída com
pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Adminlstr

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibll
motivada pelajocorrência de infração cometida pela empr
nona deste instrumento.

do preço registrado deverá ser formulada com
a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o
çâoPúblicá Municipal, i

dade dé aplicação, dé sanção administrativa quando
iSB, observados os,critérios estabelecidos na cláusula

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará' conhecimento aos fornecedores,mediante oenjvio de correspondência, com aviso de recet imento, e/ou publiçadp^na imprensa oficial.
8.9. No caso de ser Ignorado, incerto ou inacessível o en iereço do fornecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na irjnprensa oficial, considerando-: ;e cancelado o préço registrado, a contar do terceiro
dia subsequente ao dajpublicação.
8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticarnente, por decurso do
prazo de sua vigência.

P MNEFICÍÃRÍA bA ÃTÀ"

9.1. Aempresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a;

9.1.1. Assinar

equivalente, nlo prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, cor

9.1.2. Executar o objeto tias condições acordadas, nas c
seus anexos;

a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento

I I

tado da convocação;

uantidades solicitadas, na forma definida no edital e
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9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e
participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

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

9.1.5. Responsabilizar-se pilos encargos fiscais ecomercial resultantes da contratação, eainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciáriosie obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que
os seus funcionários não mahterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subclntratarj to|al ou parcialmente, oobjeto di contratação; \ \
9.1.7. Substituir produtos, ássuas expensas, nototalou err parte, doobjeto doçpntrato emquese verificarem
vícios, defeitos jou incorreções, no prazo máximo de 02 (cois) dias úteis, acontar'da data da notificação, por
produtos com características e garantia estabelecida no ed tal e seus anexos; I •

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de
preços, para representa-la sempre que for necessário. ; : '
9.1.9. Comunicar afiscalização do contratante, por esçritoj, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução do objeto oua iminência defatos que possam prejudicar a perfeita execução docontrato e prestar os
esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes Bo^cumprirnento das obrigações
assumidas, sern qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais!obrigaçÕes definidas no Edital e anexos.

I I i!
ÇLÁySUU bÉGIMÁ - OBRIGAÇÕES DA í?REFEITyíW

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas

permitindo oacesso dejempregados, prepostosou represe
quando necessário, às dependências da Prefeitura;

as facilidades indispensáveis a boa execução das obrigações contratuais, inclusive
ntantes da CONTRATADA, devidamente identificados.

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

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de p
da nota de empenho, a serVepassada via fax ou outro me

reços quanto à requisição do objeto mediante o envio
o ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irreguiaridide encontrada na entrega/prestação do objeto e
interromper imediatarhente a aquisição/prestação, se fono caso;

10.1.5. Efetua os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e editai;

10.1.6. PromO|Ver amplia pesquisa de mercado, de forma
compatíveis com os praticados no mercado;

a comprovar que os preços registrados permanecem
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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 cor dições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

- }

11. CLÁÜSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO
'entidadesNÃO PARTICIPíJNhs .

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizads

AATA DE REGISTRO^DE PREÇOS POR ÓRGÃO'̂ ÒU

por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que nãotenha participado docertame licitatórío, mpdiante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entlda'des da Administração Pública que não participaràm do Registro de Preços, quando
desejarem fazer usodaAta de Registro de Preços, deverão manifestar seu intéressé juntoao Órgão Gerenciador
da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores.e respectivos preços a serem praticados,obedecida aordem de class|ficação. | ! '^
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 adesão; desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo_ decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços nãpipoderá exceder, na totalidade;
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata deiRegistro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4S do
Decreto n^ 7.892, de 2013,'alterado pelo Decreto n^ 9.48^ de 2018); ' ,

11.5. As aqúisições óu contratações adicionais a que se refere este item nãp.poderão exceder, porórgão ou
entidade, a50% (cinqüenta! por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro dè Preços para oórgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3S do Decrefo n^ 7892, de 2013, alterado pelo Decreto ns 9.488,
de 2018); jl

' I
ij t

11.6. Após a autoripçãp do órgão gerenciador, o órgão não participante,deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o )razo de vigência da ata, conforme § 68, do artigo 22
do Decreto ns 7.892/2Ó13; |

I I li
11.6.1. A Prefeitura Municipal de SÃÒ JOÃO DOS PATOS/1
a prorrogação do prazo previsto no § 68 do artigo 22 do Dr
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

ylA poderá autorizar,,excepcional e justificadamente,
icreto ns7.892/20p, respeitando o prazo devigência

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relat
obrigações contratualmente assumidas eaaplicação, obs|

vos à cobrança doicurnprimento pelo fornecedor das
irvada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais

penalidades decorrentes i do descumprimento de dábsulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando'as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLAÜSULA DÉCÍMÁ segunda - PAS SANÇÕES ADMNfSTMfjyAS .J

12.1. Em cases de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia
defesa eocontraditório, ficará ofornecedor registrado sjjeito às sanções previstas no Edital, em conformidade
com artigo 78 da Lei n'.8 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos
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sula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato

CtólJsyU,DÉàMÀtERCEÍ^-DAS'W^ |.'! 'j

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 deu origem a esta Ata áe Registro de Preços ea proposta apresentada pela
licitante, preva ecendo,'em|casode conflito, as disposiçõesdo Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação que deu origem aipsta Ata de Registro de Preçosj conforme decÍsão!cio.'Pregoelrd da Comissão Central
de Licitação, lavradaem Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa. \ i '

.u
13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação q
n® 8.666/1993 je 10.520/2002 esuas alterações e Decreto'

tlÃySULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

ie couber, obedecidas ás disposições previstas na Lei
federal n' 7.892/2013.'

(... :i

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de] Preços, fica eleito, ò' Foro da Comarca de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA. | -

I íi

! li !Epor estarem de pleno e|comum acordo com as disposições estabelecidas pá presente Ata, assinam este
instrumento, em três Vas de igual teor e forma, para um só efeito. ' I '

SÃO JOÃO DOS f=ÍAf0S/MA, 04 de janeiro de 2021.

omesThuan

Secretária M'

Órga
dministração {

R.^G. POríClON
CNPJ nS 19.675.'

Representar

Fornecedor R

81/0001-42
te Legal
3gÍstrado
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