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O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa Jurídica de direito público Interno,
Inscrita no CNPJ ns 06.089.668/0001-33, comsede na Avenida Getúíio Vargas, ns 135,centro. CEP 65.665-000,
por meio da Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pela Secretária Municipal de
Administração, a Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, brasileira, portadora do R6 ne 031146Q720061 (SSP/MA) e
CPF nfi 038.921.083-82, "residente neste Município-de--SÃO JOÃO DOS-PATOVMAi-ineste-ato denominado
simplesmente 0R6Ã0 GERENCIADOR DO REGISTRO'DE PREÇOS, reallzado-por mejp dbPREGÃO ELETRÔNICO N®
29/2021, tudo em conformidade com O'processo admínlstj-ativo>nS 16Í1028/2021, nas cláusulas e condições
constantes do instruniento cònvoçatòrío da licitação supracitada, e a respectiva rhpmologação, RESOLVE
registrar os preços da^empresa HEBERTH 'H'. R. GUTERRES EIRELI, inscrita no CNPJ^^n.s 18.409.190/0001-60,
estabelecia na Rua Vinte e um, ns16,'-CEP,:'65.061-830, Gonj. Ria Arill,"SãbLufs/MÃ, nestè ato representado pelo
Sr. Heberth Honório Ribeiro Guterrés,,portador do CPF iib-664.762;083-49, atendendo.ascondições previstas no
instrumento convocatório eas constantes desta Ata-.de,RegÍstrbJde Preços, sujéitándorse as partes às normas
constantes das Leis Federais hb 8.666/93, lÒ.5'20/2002, DecrétCFedèralmB 7.892/2013 e demais legislações
aplicáveis, e em confprmidadecom às disposiçõesa seguir: • ' '

'CÜ^USULA PRIMEIRA - OBJETO'

1.1. Apresente Ata,estabelece ascláúsulase condições gèrals-para^o Régíitròdé preços.para ofornecimento de
matérias de limpeza ehigiene,, visando atender as necessidades das '̂divefsás secretariasdó município de São
João dos Patos/MA, conforme especificações doTe'rmóide Referência - Anexo Ido Edital de PVeglo Eletrônico
para Registro de Preços ns29/2021-, constituindo assim, ern'docümentõ vlncülativo e obrlgaciona! às partes.

SSysyUSgU^NDA-DbsÔOCUMEÍg^^ " ^. - -- _ V - p.. — T

2.1. Faz parte integrante destà*Ata todos ds doçum.entos^e ln5tru^e5'que'cpmpoem ofregão Eletrônico para
Registro de Preços hB 29/2021, còmp!eta'ndo-a! para todõs' o^^flns de'..d.írâlto, .Independentemente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em tòdós bs seus termos:. '' -

mUSUI!ATERCEIIÍft"JD0S.BREC0SRE6ISTRAD0f

3.x. Os preços dos produtos, estão registrados nos terrrios da proposta, vencedora do Pregão Eletrônico ns
29/2021-Slsterrta de Registrode Preços, conforme a tabela (s)abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO : QUANt. ÜND. " . v.unitArio. I* " .V.TOTAL

1
AGIDO MURIATICO 1000 ML, CAIXA
COM 12 UNIDADES.. 270 CAIXA

R$ 58,00 RS 15.660.00

2

AGUA SANITARIA MULTIUSO
EMBALAGEM DE 1000 ML, COM 12
UNIDADES..

1.500,00 CAIXA

RS 39.90 RS 59.850,00

3
ÁLCOOL 92,8 DE1000 ML,
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. 900 CAIXA

RS 89,90 RS 80.910.00

4

ÁLCOOL EM GEL PERFUMADO.
CONDICIONADO EM FRASCO DE 500
ML Especificação: lacrado em caixa
com 12 unidades

1.000,00 CAIXA

RS 79,90 RS 79.900.00
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5
BACIA DERLASTICO COM
CAPACIDADE PARA 34 LITROS,. 140 UNIDADE

R$24.00 RS 3.360,00

6
BACIADE PLÁSTICOCOM
CAPACIDADE PARA 50 LITROS 140 UNIDADE

RS 38.90 RS 5.446,00

7
BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO COM
CAPACIDADE PARA80 LITROS., 80 UNIDADE

R$ 36.00 RS2.880.00

B

BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE
METAL COM CAPACIDADE PARA 15
LITROS.,

80 UNIDADE

RS 9,90 RS 792.00

9

BALDE DEPLÁSTICO COM TAMPA,
COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS., 80 UNIDADE

RS 15,00 RS 1.200,00

10

BALDE DE PLASTICO RESISTENTE;
COM TAMPA E COM CAPACIDADE

PARA 60 LITROS.,
80 • UNIDADE •

RS:58.9.0. RS4.71Z00

12

CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE,
COM TAMPA.COM CAPACIDADE

PARA 200 LITROS,.EspedfIcação:
Cesto de Plástico resistente, com
tampa com capacidade para 200
litros

60 UNIDADE

RS 157,40 RS 9.444,00

14

CESTO DEPLASTICO RESISTENTE,
COM TAMPA E COM CAPACIDADE
PARA 60 LITROS.,Especificação:'
Cesto deplástico resistente, com
tampa e çomçapacldade.para 60
litros. .

60 UNIDADE '
i

;J \ 'Tt/ •, ,R$"47J)0. RS2.820,00

15

COADOR PARACAFÉ, COMCABO DE
MADEIRA E BASE DE TECID0100%
ALGODÃO .NOTAMANHO G.
Especificação: Ccador paracafé,
com cabo de madeira e base de

tecido 100%algodão no tamanho
grande.

80 UNIDADE

RSl0i90- RS872,00

18

DESINFETANTE E LIMPADOR-DEUSOi

GERAL CONCENTRADO,:ÊM • 1 • '
EMBALAGEM 2 UTROS COM '•
BIC.Especificação: Desirífetante e ''
limpador dé uso geral concentrado,
em embalagem2 litros com.bico
dosador diluído 1:100..aconipanhado
de acessárlqs (1 mangueira490mm;
1 m8ngueira790rnrn 1 braçadelra e '
bocal deconexão para torneira

j*' •
. -i' *!

• 1.300,00 ;

• •» ,> "

' UNIDADE 1

' '

RS13/40

J

i

RS 17.420.00

19
DESODORIZADOR DE AMBIENTE
AEROSSOL TIPO SPRAV 400 ML 600 UNIDADE

R$16.50 RS 9.900,00

24

FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO
0,40X0.60CM. NA COR AMARELA.
PACOTE COM 12

UNIOADE.Espec]flcação: Flanela
100% algodão medindo 0,4Qx0.6Dcm.
Na cor amarela. Pacote com 12
unidades

240 PACOTE

RS 36,40 RS 8.736.00
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25

FÓSFORO, FARDO COM 20
PACOTES..'EspecÍfícação: Fósforo,
fardo com 20 pacotes.

120 FARDO

R$40,00 RS4.800,00

26

INSETICIDA AEROSSOL. CAIXA COM
12 UNIDADES.Especifícação:
Inseticida aerossol, caixa com 12
unidades.

140 CAiXA

RS 98,40 RS 13.776,00

27

U EM AÇO, MULTIUSO, COM FIOS
FINÍSSIMOS EMARANHADOS. FARDO
COM 14 PACOTES,
CAD;EspeclfIcação: U em aço,
muitíuso, com fios finíssimos
emaranhados, fardo com 14 pacotes,
cada pacote com 08 unidades.
Embalagem de 60g.

300 FARDO

R$ 19,30 R$5.790.00

29

LIMPA VIDRO Líquido; frasco com
500 ML.;ÉspedfÍcação.:;L{mpa vidro
líquido, ffascq:çom'500;mi. '300

• - i m,

' -ò-V

'lunidade .
' 'r;'-

RSà^o-
' 1

.R$2.460,00

30

LIMPADOR DE USO GERAL PARA

LIMPEZA PESADA CONCENTRADO,
EM EMBALAGEM 2 LITROS

COMEspecífícaçáo:Limpador de uso
geral para limpeza peada
concentrado, em embalagem 2 litros
com bicò dosador diluição 1:150
acompanhado da acessórios (1
mangueira 490mm 1 mangueira
790mm, i braçadeira el bocal de
conexão para torneira)

300 UNIDADE

R$ 12,00 RS 3.600,00

35
PANO DEPRATO.,Especlflcaçâo:
Pano de prato 600 • UNIDADE',

r

! •
' 1 <1

.V '.•.RS'6.60 R$3.960.00

3B

PEDRA SANITÁRIA 30 GR. TIPO
PASTILHA
ARREDONDADA.,Especificação:
Pedra sanitária 30 gr,tipo pastilha
arredondada.

2.600,00 UNIDADE

R$1.16 RS3.248,00

43

SACO PARA LIXO 100 LITROS,,
PACOTE COM 25 PACOTÉS^DEOSl" .
UNIDADES CADA.Especificação:: •
Saco para lixo100 Ütros. pacote com.
25 pacotes .deCS unidades cada.

1.200.00 : FARDO.

^ •

R$ 85:qo 'R$T02.000,00

48

VASSOURA DE NYLON COM CABO DE

MADBRA„'Especlflcação: Vassoura
de nylon com cabo de madeira 200 UNIDADE

R$9,00 RS 1.800,00

49

VASSOURA DE PALHA COM CABO
DEMADEIRA.. Especificação:
Vassoura de palha, com cabo de
madeira..

200 UNIDADE

R$13.30 RS 2.660,00

50

VASSOURA DEPIAÇAVA COMCABO
DEMADE(RA;.EspecIfícação:
Vassoura de piaçava com cabo de
madeira

200 UNIDADE

R$12,50 R$2.500,00

unicef®
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51

VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE

BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO
ESUPORTE Especificação:
Vassourinha para limpeza de
banheiro com cabo em plástico e
suporte

BG UNIDADE

RS 9.60 R$768,00

52

SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAP.

(100) LITROS. DE ALTA RESISTÊNCIA,
FDCOM 100 UND. Especificação:
Saco para lixoHospitalar cap. (100)
litros, de aiU resistência. FO com 100
und

500 FARDO

RS 98.30 85 49.150,00

53

SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAP. ;

(50) UTROS.:pE ALTA RESISTÊNCIA, .
FD COM 100 ÚND, Especificação;
Saco para lIxo.HospItalar cap. (50)
litros, dealta resistência, FD comíOO.
und

500 FARDO

RS 63,40

i

•RS 31.700,00

54

SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAP.
(30) LITROS, DE ALTA RESISTÊNCIA,
FDCOM100 UND. Especificação:
Saco para lixoHospitalarcap, (30)
litros, de alta resistência, FDcom 100
und

500 FARDO

1

R$24.90 R$1Z450.00
... - -vv;. .TOTAL • 544.564,00

» . . " ir V- \ i ,•> 1 '

3.2.0 preçocontratado será fíxo-e irreajustávej,.ressalvado 0:dlspost0:nà cláusula sétimadeste instrumento.

' . • '-•••Ir;*
3.3. A existência de preços registrados náo^obrigará a-Admlnlstraçâoia firrnar contratações que deles poderáo
advir, facuitada á rea.llzação;c{e-llcltaç9o-éspecíflc3 ou a contratação direta.pVra a ^uisiçSo ou prestação de
serviços pretendida nashipóteses previstas na-Lel n6'8.666/1993/fnediante fundamentação, assegur3ndo>se ao
beneficiário do registro a preferênciá^de fornecimento em.iguáldadéide condições.

%4 * ' * **
3.4. Os preços, ps quantitativos, o-forijiecedor e as. especlfiçações.-resúmidas. do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão pübiicadás no-Diário'Oficial, na-forma de extrato, èm:>confprmldade com o
disposto no parágrafo únicodo artigo 6-1, da Lei de Licitações.' * * .

IciÃÜSÜlÃ QUARTA -bd PRÁZQ DÊ VIGÊNCIA DA ATA DE REGIsTRODÊ WEÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro, de Preços será de 12 (doze] meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir da dáta-.de süa publicação no DIárlo Oficial, conforme inciso III do § 3s dc art. 15
da Lei ns 8.666/93;

ÍCLÁÜSUU QUINTA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ]

5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital,
Termo de Referência - Anexo ) e nesta ARP, sendo que a Inobservância destas condições impllcará.recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da Inadimplente. Os 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.

íCLÁÚSUÍA SEXTA - DO PAGÂMENTO _
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6.1. Os pagamentos referentes aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação e anexos.

IclAuSULA SÉTIMA r- DÃ ALTERADO DÓiPREÇÕ PRATtGADO NO MERCADO EDO REEQUltÍBRIQ DA EQUAÇÃO
lECONÒMICO-FINANCEIRA •-

7.1. A Ata de Registrode Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo
de que trata § 19 no art. 65 da Lei ns 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da. Ata) os-valores-registrados serão.-fixos e Irreajustáveis;-exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista nã-alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei ns
8.666/93 ou redução dos preçps praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada.a ocorrência de situação prevista na aifhea "d"do inciso I! dÒ art. 65 da Lei 8.666/93,
o Órgão Municipal:responsável, se.julgar conveniente,-poderá optar-ppr cancelar a Ata e.iniciar outro processo
llcitatórlo. '

7.4. Os preços registrados poderão serrevistos em decorrência'''de.eVentual redução do.s'preçòs praticados no
mercado ou de fato*que elèye^õ-custo dos bens registrados, cabendo àPrefeit'urâ'(òrgã'o.Gerendador) promover
as negociações junto aos fornecedores, observadasas dii5PosÍc8es.còn"tÍdas.ha alínea '.dtdo Inciso II do caout
do art. 65 da Lei n9 8.666. de'1993. , • '

7.5. Quando opreço=registrado tornar-se superior ao preçci^pratica_do*no,mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador <cònvocãrá. os fornecedores .para-negociarem"a redução'̂ dos preços aos valores praticados
pelo mercado. " " • /'

... t < , I

7.5.1. Os fornecedores ^üe hão aceitarem reduzir seus preços, aos valores praticados-pélo; mercado serão
liberados do compromlsso.assurfiidòjsem-apiicação.de penalidade.'' ..

7.5.2. Aordem de.classiflcaçãõ'dós.fornecedores que.:ace]tarérfiTedL]zír,seús. preços aofvalores de mercado
observaráa classificação original. - ' •*' .'

7.6. Quando o preço de mercado tpfnar-se superior aos preços'reglhra'dos é ofornecedor^não puder cumprir o
compromisso, o'órgão gerenciadorpoderá:

7.6.1. Liberar o' fornecedor do comproniisso assurhidò, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sém aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos. rhotivos/e comprovantes
apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para-assegurar iguaj oportunidade d,e negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro
de Preços, adotando as medidascabíveis para obtenção da contratação maisvantajosa.

7.8. Será considerado preçode mercado, os preços que forem Iguais ou inferiores à médiadaqueles apurados
pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para determinado Item.

7.9.Em qualquer hipótese ospreços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados nomercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor
e aquele vigente no mercado à época do registro.
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7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-flnanceira,
serão publicadas no Diário Oflcial.

jcD^UStJLÃ^ÍTÃVA-.00 CA^1CEUMENT0 DA ÀTA.DE REGISTRO i

8.1.0 fornecedor terá seu registro cancelado petaPrefeitura Municipal deSAo JOÃO DOS PATOS/MA quando:

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

8.1.2. Descumprlr as condiçÕes-da-Ata de.Registro de Preços;. --

8.1.3. Não aceitar-reduzir seus preços>'rêglstrados na hipótese de se-tornarem: superloró aos praticados no
mercado; - - ' , i

8.1.4. Estiver suspériso'de'partlclpar-de
87 da Lei 8.666/93;

içjtação eJmpedido de;cbntratar>com o. mun[cíplp, nós termos do art.

8.1.5. For declaràdpjnldõneo para licitar econtratar com-a-Aymlrilstfa^o.nós termos do.art. 87da Lei 8.666/93;

8.1.6. ForlmpedldO'.de llcitar-e contratar:com?a Administração nos termos:do arJ.-V.B/da^Leii 10.520/2002.

'estabelêcidppela Administração,8.1.7. Não receber ai Nòta de Èmpériho ou instrumento ^equivalente nô^pfázo'
semjustlficativaiaceltável; -x * ' 'I'VsV

• t . L V*

V,: * / : • •

8.2. AAta de Registro de Preços poderá ainda ser caiicelada<pela'Administraçãounilateralmente, nos termos da
legislação pertinente, emespecial pela ocorrência de'umaBãs'hip(irtesês'contÍdas noart.78 da'Leí n^8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados.'d/contraditório e ampla defesa, será
formalizado por'despacho da.autoridade competente do órgãd^gérenciadór^-'',}.

8.4. Ocancelamento do registro de preços^poderá ocorrer por fatõisüpeívénlènteVdecorrènte de caso fortulto
ou força maior, que prejudique ocumprimento-da ata,devrdamenie cbrfiprovadõs e^justlflcadôs:

8.4.1. Por razõesdè lnteresse;públ!co; ou , ' r- >

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cariceiamento dé.seu registro de preçaquando:

8.5.1. Comprovar estar irripossibilitado de cumprira.s.>exlgêt;icia5;da Ata,.por ocprrêncla"de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortulto ou força maior;

B.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o
pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando
motivada pelaocorrência de infração cometida pelaempresa, observados oscritérios estabelecidos na cláusula
nona deste instrumento.
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8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores,
mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser Ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na imprensa oficiai, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do 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.

fciÃUSÜlA NONA - DASiQBRIGACÕK DA BENEFICIÁRÍA DA ATA,. !

9.1. A empresa berieficláriá do registro de preços fica obrigada a;' ;

9.1.1. Assinar a Ata '̂de Registro de Preços, retirar arespectiya nota deeriipenho e/ou^contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máximo-.de 5'(cincb]-dias=úteis, contado.da-.cbnvocação; --

" 9.1.2. Executar O'objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no editai e
seus anexos; v

9.1.3. ResponsábIÍizar-se,'peIós -danos causados direta: ou in^dlre^amentef aòL'!Ò'rgãos gerenciadores e
participante(s} e/ou aterceiros, dèçbrrèntes'de-sua-cuipá;òu dolo quaridb dá-entrega do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabiiidad&aifíscaiizaçãbou o a'cómpanhamento jiéiocontratante;

9.1.4. Fornecer,'sernpre que.soiicítado, no prazo máximo-de^5 (cinco)'dias;corridosi;>a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas vaiidâdes èncòntrem-se,vencidas;

9.1.5. Responsabilizâr-se>pêíbs encargos fiscais e comerciais resuitárites da'còntrataçãdi e-áinda pelos encargos
trabalhistas, prevídencÍários.<e'òbr]gàções sociais em vigor,obrigando-se a saidá-Ios na.época'própria, vez que
os seus funcionários não manterão.qualquer, vínculo empregatícío.com-o'contretante;-

V. \V\0"'^
9.1.6. Não subcontratar,:total.o.u parcialmente, o-òbjeto-da/cbntrataçãp;!./,'

9.1.7. Substituir produtos, às suas.expensas, no total ou em p|rite, dmobjeto do contratq-em que se verificarem
vícios, defeitos ou Incorreções, no prazo máximo de'02 (dóis)^jas úteis, a contar dã'data; da notificação, por
produtos com caracte'rísticãs>e garantia estabeiecida no editai e seus.ánexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de
preços,para representaTla sempre^que for necessário.

9.1.9. Comunicar aifiscaiização do contratante, por escrito, quandp-ve/jfiçarquaisquer condições inadequadas
execução do objetooua iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contratoe prestaros
esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Editaie anexos.
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10.1. A Prefeitura compromete-se a;

10.1.1. Proporcionar todas as facliidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inciusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados,
quando necessário, às dependências da Prefeitura;

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

10.1.3. Notificaro fornecedor beneficiáriodo registro de preços quanto à requisiçãodo objeto mediante o envio
da nota de empenho, a ser repassada via fax^ou-outro meio ou retirada pessoa!mente.'pelo-fornecedor;

10.1.4. Notificar o' fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestado do objeto e
interromper imediatamente á ãqulsiçãó/prestaçãoi se for o caso; ' :.. --

10.1.5. Efetuar ospagamentos devidos, observadas ás condições estabelecidas na^Ata. e-editai;,

10.1.6. Promover ampla pesquisa de-mercado,-'de fòrma'a .cdmprqvar qüe os preços-r.egi^rádos permanecem
compatíveis com os p/aticados.nq mercado; * - •

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordoxorn-as'especÍfícadeS'e obrigações assumidas
pelo fornecedor, aléni daqueles quenão apresentarem-pndições deserem útiiizadbsj

10.1.8. Demais obrigações definidas ho Editai e anei^os;!

.4 -• Jj._

[ll. CLAuSULAíPÉCIMA.PRIMEIRA- DA utiuzaçAo da ata.de registro de p.reçõs por ÕrgAo.ou
Ientídades não participantes

11.1., AAta de, Registro-dê^preçbsvpp.derá ser utilizada .por^quaiquér,brgãO"OU e_ntldade,da Administração
Pública que não tenha pa.Fticipado'.dp certame, ilcltatórlo, medlánte;prévía|consulta ao Órgão Gerenciador, desde
que devidamente comprovada avantagem/ '•- V*"'' '

11.2. Os Órgãos e-ehtidades da Admlnlstração.PúblIca quê nãôipartiçípáram.do Registro de Preços, quando
desejarem fazerpso daAta de Registro deiPreços, deverão manifestar.sêu''ínteresse junto aoÓrgão Gerenciador
da Ata, para que!este;;atrávés.da CCL, indiquebs possíveís fornecedores eTespêctlvos^pfeçós aserem praticados,
obedecida a ordem de classificaçãò'. ' '' * ,

11.3. Caberá-ao fornecedor beneficiário- da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar peta aceitação ou nãb dos serviços, decorrênte de adesão, desde que'não prejudique as
obrigações anteribrmenteassumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registrode Preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §49 do
Decreto ns 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto ns 9.488, de 2018);

11.5. Asaquisiçõesou contratações adicionais a que se refere este Item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 509^ (cinqüenta por cento)dos quantitativos registrados na Atade Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 22,§39 do Decreto ns 7892, de 2013, alterado peloDecreto ns 9.488,
de 2018);
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11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6s, do artigo 22
do Decreto n» 7.892/2013;

11.6.1.APrefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA poderáautorizar, excepcional ejustiflcadamente,
a prorrogação do prazoprevistono § 6bdo artigo 22 do Decreto ns 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos reiativos ò 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, inforrnandp'as pcorrêncja.s ao.órgão gerenciador.

íciÃUSULA DÉClMÃSÊGUWD^ft-bÃS SÀWCÒK A^NISTRATiy^. :_ _

12.1. Em casos de inexecuçãò paVcia! òu total das çqnd[çÕeS' pactuadas na presente Ata, garantida a prévia
defesa e o contraditório, fícará ofDrnecédorrTegistrado^süjèitcàs sanções previstas nóiEdltàj, em conformidade
com artigo 7^ da Lel. N.s 10.520/02, e subsidiariamentea.iei'8.666/93, além do cancelamento do registro, nos
termos da Cláusula Nona deste instrumento, sém prejuízo 'da'respbhsabiiida^-clv]i'e criminai, que seu ato
ensejar. . ' •

ÍCLAuSÜLA DÉCIMÃJÉRCEIRA-DAS'disposições RIWÃIS" J " |
' »! '«• ' . •• I* '/*'• « »

13.1^ As omissõesidesta Ata e as>jdúvldas oriund3s"désüa int^preta^qserão sanadas de acordo com o que
dispuser o Edital de Licitação que àeu origem a esta;Ata de'Registro''ãè Pre^se a proposta apresentada pela
iicitante, prevalecendo;'eni'caso de conflito, as disposições.daEditai sobre^as da proposta.<

13.2. O preseritè.registro decorre da adjudicàção ao promitente^fprríécedor do objetodisposto na Cláusula
Primeira, conforme'quantidades e especificações constantes •np/Termo'de-RefeFênciá -Anexo 1do Edital da
Licitação que deu origem,a esta Ata de Registro-de Preços, conforme declsão doVregpeiro da Comissão Central
rip lirlfarãn laurãHa om Ata P hnmnlnóarSh-npln.nrHonaHnr He'np«ne<a

13.3. Para os casos omi^os será aplicada.a iegisia^ò j:}ue'coubèr;;obedêclda5 asdisposições previstas na Lei
ns 8.666/1993 ejiPi52Ú/2b02esuas.áltefações-e DeVêto ^Federal, >1^7.892/2013.

[CLÀUSUlA>D"éCIMA QUARTA - DO'FÕfo _

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, iflca eleito, o Foro .da.Comarca de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA. ' *'
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E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este
instrumento, em três vias de Igual teor e forma, para um só efeito.

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 31 de março de 2022.

Thuan

Secretária

HERBETH H. R.

GUTERRES

á Gomes-

-82

e Administração-
ciadoY

! Assinadode forma digital por
'l-HEReErtí H. R. GUTERRES

-P...., ««P./s«,í''ÉlRÉLI;18409190000160
EIRELlil 840919000016,(3ado$:20l2lCl4.ll 10:14:44
O . ^3'00' . «•.

HEBERTH HONORipjRIBEIRQ-GUtERRES.'
•' .CNPJ rS 18_.409.19O/ü00Í-6a /

• Representante Legal. ' '
Fornecedor:Reglstrado

• 1

' V
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. M ,
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.O.'-" /.7. -
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