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Processo Administrativo n° 130901/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 050/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO! ITEM 
DATA: 25/10/2022 
ABERTURA: 10:00 HORAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE 
APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
(TERCEIRIZAÇÃO), PARA SUPRIR A CARÊN ;IA DE 
PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPi,S DE 
EDUCAÇÃO E OBRAS. PROCESSO ADMINIS"d 'ATIVO 
N° 130901/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL 'E SÃO 
JOÃO DOS PATOS/MA, reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada 
no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação — CPL, a Sra: rhuany 
Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração, a Sra: Marianna Lyra da Rocha Santos 
Teixeira, Secretaria Municipal de Educação, responsáveis pelos Registros de Preços da Secretaria 
Municipal de Administração e Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente 4TA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 068/2022 e o Senhor: Enio da Silva Rocha portadora do CPF N° 
183.402.450-15, representante da empesa: INSTITUTO VIVER inscrita no CPNJ sob o N° 
21.851.634/0001-28, localizada na Rua do Aririzal, n° 39, Centro, CEP: 65066-265, Comercial Pátio Aririzal, 
Sala 15, Bairro Turu, respectivamente, com base na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, em face das 
propostas vencedora apresentada no Pregão Eletrônico n° 050/2022- SRP, cuja ata e demais atos foi 
homologado pelas autoridades administrativas, RESOLVE: Registrar os preços dos produtos p; opostos 
pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, 'or item, 
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Rc': •astro de 
Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 19: ' e suas 
alterações, conforme as cláusulas seguintes: 

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens da e°eipresas 
vencedoras, conforme dados abaixo, para a Contratação de empresa para a prestação de se, _ ços de 
locação de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais (terceirização), para suprir a ca: ;doia de 
pessoal das Secretarias Municipais de Educação e Obras, conforme quantidades e especi icações 
constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 050/2022 — Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como das propostas 
comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS. 

Dados da Empresa: Razão Social: INSTITUTO VIVER 

CNPJ: 21.851.634/0001-28 
Inscrição Estadual: 
124574815 

Endereço: Rua do Aririzal, n° 39, Centro, CEP: 65066-265, Comercial Pátio 
Aririzal, Sala 15, Bairro Turu 
Tel./Fax: (98) 3199-4640 

Inscrição Municipal: 

EMAIL: contato@iviver.org.br 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

I. Assinar o contrato de prestação de serviços com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no 
prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal. 

II. Executar os serviços junto as Secretarias Municipais participantes, conforme solicitações, acompanhada 
das respectivas notas fiscais em prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados a partir da data da ORDEM 
DE SERVIÇOS. 

III . Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constataó as pelo 
MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos serviços e ao cumprimento das demais obrigações ac>~umidas 
nesta ata. 

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 
apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 050/2022 - SRP. 

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura 
da presente Ata de Registro de Preços. 

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 
presente ARP. 

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer 
outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes 
isentos de qualquer vinculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presE. nte ata, 
exonerando o MUNICIPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiár por tal 
pagamento. 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze' meses, 
a partir da data de sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo re . amento 
pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma. 

DO REGISTRO DOS PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, 
encontram-se contidos na tabela abaixo: 

www. saojoaodospatos. ma.gov. br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

ITEM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E OBRAS 

TOTAL DE 
HORAS 

MENSAIS 
VALOR DA HORA TOTAL MENSAL 

TOTAL PARA 12 
MESES 

1 PINTOR 880 R$ 18,17 R$ 15.989,60 R$ 191.875,20 

2 AUXILIAR OPERACIONAL 3960 R$ 14,72 R$ 58.29 1,20 R$ 699.494,40 

3 AGENTE DE PORTARIA 220 R$ 14,87 R$ 3.271,40 R$ 39.256,80 

4 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS 440 R$ 18,39 R$ 8.091,60 R$ 97.099,20 

5 PEDREIRO 1980 R$ 18,17 R$ 35.976,60 R$ 431.719,20 
6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1320 R$ 15,92 R$ 21.014,40 R$ 252.172,80 

TOTAL 8800 R$ 142.634,80 R$ 711.617,60 

ITEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
TOTAL DE 

HORAS 
MENSAIS 

VALOR DA HORA TOTAL MENSAL 
TOTAL PARA 12 

r TESES 

7 AUXILIAR OPERACIONAL 4400 R$ 14,72 R$ 64.768,00 R$ ?77.216,00 
8 AGENTE DE PORTARIA 3300 R$ 14,87 R$ 49.071,00 R$ X88.852,00 
9 CUIDADORA 3740 R$ 14,72 R$ 55.052,80 R$ :160.633,60 

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3740 R$ 15,92 R$ 59.540,80 R$ x14.489,60 
11 MOTORISTA DE VEICU LOS LEVES 1540 R$ 15,58 R$ 23.993,20 R$ 287.918,40 

TOTAL 16720 R$ 252,425,80 R$ 3 029.109,60 

VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES: QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS 
E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS. 

R$ x.740.727,20 

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e 
autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata. 

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por Orgão ou 
entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

I . Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, SECR= rARIAS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E OBRAS, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a i :. icação, 
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta 
Ata; 

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as cond'ções de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

Ill. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do 'vetor de 
compras/Secretarias Municipais. 
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IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial 
do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores 
- Internet, durante a vigência da presente ata; 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão 
ELETRÔNICO n° 050/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus 
respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme 
o caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as 
Secretarias participantes. 

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos 
integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de co..: ato. 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos 
fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue 
em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante 
apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o 
disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, c~:b ndo à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, órgão gerenciador desta ATA, proa over as 
negociações junto aos fornecedores registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior o preço 
praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA deverá: 

I . Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado 
no mercado; 

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 

III . Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não 
tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação; 
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Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da 
Ata poderá: 

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas 
nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento 
dos materiais; 

III . Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando 
igual oportunidade de negociação; 

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver .xito nas 
negociações, na forma da legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será c icelado 
quando: 

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 

II . O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

Il l . O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa adita pelo 
MUNICÍPIO; 

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados 
~,, no mercado; 

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, 
tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a valida.-1e desta 
Ata; 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o ML ICÍPIO 
poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundarr .itada e 
aceita. 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, 
garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA por prazo 
de até 5 (cinco) anos; 
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II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

III - Advertência. 

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos serviços ou atraso na sua 
substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial. 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria a~ rtoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Munh ipal de 
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção <.plicada 
com base no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, 
independentemente da aplicação de multas: 

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para 
o MUNICÍPIO; 

II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravid,- de não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidad€= 

Ill. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos ser'!lços do 
MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem qu_: tenham 
sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das ob,'igações 
assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá 
o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato. 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o 
MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor ainda 
aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, fa. ultada o 
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos evento almente 
devidos pelo MUNICÍPIO; 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à 
CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, corado da 
data da comunicação de confirmação da sanção: 
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Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, 
se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da 
CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 
de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades 
anteriormente descritas. 

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, 
facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 ( s) dias 
úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) +nos de

+. sua aplicação. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão anadas 
de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 050/2022 - SRP e as p opostas 
apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Editul sobre 
as das propostas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMI s ENTES 
CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Tcrmo de 
Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO n° 050/2022 - SRP, conforme decisão do Pre eiro do 
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÁO DOS 
PATOS/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia d.s partes 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de iguH teor e 
forma. 

São João dos Patos — MA, 08 de novembro de 2022. 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

SECRETARIA MUNICIPAL APE • D .~► ISTRAÇAO DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 
y • sta de Sá Gomes 

Secretári- Municipal de Administração 
Respond= pela Secretaria de Obras 

ÓRG • O GERENCIADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO D °O JOAO DOS PATOS -MA 
Marianna Lyra • : ' _ - -; - •s Teixeira 

Secretária Municipal de Educação 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

INSTITUTO 
VIVER:2185163400 
0128 

Assinado de forma dlgttal por INSTITUTO 
VNER:21851634000128 
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e 
contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas 
testemunhas. 
São Domingos do Maranhão (MA), 03 de novembro de 2022. 

Jorges Fran Costa Ramalho Silva. 
P'es,dente da CPL 
()'g8o Gerennador do SRP 

R B N Bastos CENTER CAR 
CNPi 42 255 618/500-42 
5r Raimundo 8ened,to Nunes Bastos CPF no 
269 253 62315 
Reoresentante Legai da empresa 

Sri. ELIZANGELA SANTOS SOUSA QUEIROZ 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
TESTEMUNHAS' 

Nome' 
AG n' 

Nome: 
AG n 

Publicado por: MARAN JúNIOR OLIVEIRA SOARES 
Código identificador: f16bc450dddccb1832860af961faI988 

PORTARIA N° 0372-2022/GAB/PREFEITO. 

PORTARIA Nº 0372/2022/GAB/PREFEITO. 

Dispõe Sobre Nomeação de Membros da Comissào de 
Regularização Fundiária do Municipio de São Domingos do 
Maranhão - MA e dá outras providéncias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO -
MA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica; e CONSIDERANDO a Lei n. 13.465/2017, regulamentada pelo 
Decreto Municipal n. 0016/2022, que instituiu a Comissão Municipal de 
Regularização Fundiária. 

RESOLVE: 

..:2:t . ;. „s.a __,...aw._- ..... z..a[t~iti:CCJ.~tE4•......._ 

Art. 12 - NOMEAR - CEALERSON REINALDO DA SILVA, portador da 
CI n. 022024832002-1 SSP/MA e CPF n° 067.976.823-80, para exercer a 
função de Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária 
de São Domingos do Maranhão - MA, observando as atribuições 
constantes no Decreto Municipal n. 0016/2022 

Art. 22 - NOMEAR - ELISANGELA SANTOS SOUSA QUEIROZ, 
portador da Cl n. 031184192006-6 SSP/MA e CPF n° 767.815.853-04, 
para exercer a função de Coordenador da Comissão Municipal de 
Regularização Fundiária de São Domingos do Maranhão - MA, 
observando as atribuições constantes no Decreto Municipal n. 
0016/2022 

Art. 32 - NOMEAR - LEONARDO PEREIRA DIAS, portador da OAB-MA 
n. 18526 e CPF n° 056.889.003-50, para exercer a função de Assessoria 
Jurídica da Comissão Municipal de Regularização Fundiária de São 
Domingos do Maranhão - MA, observando as atribuições constantes no 
Decreto Municipal n. 0016/2022 

Art.4º - NOMEAR - FRANCISCO NOBERTO DA SILVA JUNIOR. 
portador da Cl n. 013746272000-5 SSP/MA e CPF n° 912.882.153-04, 
para exercer a função de Agente Fiscal da Comissão Municipal de 
Regularização Fundiária de São Domingos do Maranhão - MA, 
observando as atribuições constantes no Decreto Municipal n. 
00 16/202 2 

Art.5º - Em virtude do caráter provisória da Comissão de Regularização 
Fundiária, assim que encerrar os trabalhos da Regularização Fundiária 
Urbana (REURB), cumprida todas disposições da Lei n. 13.465/2017 e 
Decreto Municipal n. 0016/2022, a comissão será desfeita. 

Art, 62 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, ARQUIVE-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS SEIS DIAS DO MÊS 
DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS,KLEBER 
ALVES DE ANDRADE Prefeito Municipal 

Publicado por: MARAN JÚNIOR OLIVEIRA SOARES 
Código identificador: 406d420179f87c395b6b6817f2blbe6c 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 068/2022 - PREGÃO ELETRONICO 050/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 130901/2022 
PREGÃO ELETRONICO N,º 050/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 25/10/2022 
ABERTURA: 10:00 HORAS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 068/2022 - PREGÃO ELETRONICO 050/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO AS AT 'JIDADES 
OPERACIONAIS (TERCEIRIZAÇÃO), PARA SUPRIR A CARÊNCIA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO OBRAS. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130901/2022, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, reuniram-se na sala da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a Sra: 
Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Obras, a Sra: Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, Secretaria Municipal de Educação, 

responsáveis pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Obras e Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2022 e o Senhor Enio da Silva Rocha portadora do CPF NQ 183.402.450-15, representante da empesa: 
INSTITUTO VIVER inscrita no CPNJ sob o Nº 21.851,634/0001-28, localizada na Rua do Aririzal, n° 39, Centro, CEP: 65066-265, Comercial 

Pát o Arlrizal, Sala 15, Bairro Turu, respectivamente, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face das propostas vencedora 

apresentada no Pregão Eletrónlco nº 050/2022- SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas autoridades administrativas, RESOLVE' Registrar 

os preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, por item, atendendo 

CERTIFfCCADrJ DIGITALMENTE 
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as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços 
estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes: 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens da empresas vencedoras, conf 
de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais (t 
pessoal das Secretarias Municipais de Educação e Obras, conforme quantidades e especificações const 
conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 050/2022 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como 
das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS. 

me dados abaixo, par 
ceirização), par 

óntratação ~.~,.,,.....~-~.,. ,,.,,.•:~ 
üprir a carência de 

Dados da Empresa: Razão Social INSTITUTO VIVER 

CNPJ: 21.851.634/0001-28 Inscrição Estadual: 
124574815 

Endereço: Rua do Arrozal, n° 39. Centro. CEP 65066-265. Comercial Pátio Arozal, Sala 15, 
Bairro Turu 

Inscrição Municipal: 

Tel./Fax: (98) 3199-4640 EMAIL. contato@iviver.org.br 

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de 
compromisso para futura contratação. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

Assinar o contrato de prestação de serviços com o MUNICIPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados 
da solicitação formal. 

II. Executar os serviços junto as Secretarias Municipais participantes, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais em prazo 
não superior a 05 (cinco) dias, contados a partir da data da ORDEM DE SERVIÇOS. 

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos serviços 
e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata. 

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2022 - SRP. 

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICIPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP. 

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os 
Ôrgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Ôrgãos

1") Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento. 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, sendo 
vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma. 

DO REGISTRO DOS PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo: 

s 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DOS PATOS  -

y 

ITEM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS 

TOTAL DE 
HORAS MENSAIS 

VALOR DA HORA TOTAL MENSAL 
TOTAL PARA ~. 
MESES _______ 

1 PINTOR 880 RS 18,17 RS 15.989,60 R5 191.875,20 

2 AUXILIAR OPERACIONAL 3960 RS 14,72 RS 58.291,20 R$ 699.494,40 _ 
- 3 AGENTE DE PORTARIA 220 RS 14,87 RS 3.271,40 RS 39.256,80 

4 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 440 RS 18,39 RS 8.091,60 R$ 97.099,20 

5 PEDREIRO 1980 R$ 18,17 RS 35.976,60 R5 431.719,20 

6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1320 RS 15,92 RS 21.014,40 R$ 252.172,80 

TOTAL 8800 R$ 142,634,80 R$ 1.711.617,60 

-F
ITEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

TOTAL DE 
HORAS MENSAIS 

VALOR DA HORA TOTAL MENSAL 
'TOTAL PARA 12 
MESES 

7 AUXILIAR OPERACIONAL 4400 R$ 14,72 RS 64.768,00 R$ 777.2 16,0d

CERTIflCADO DIGITALMENTE 
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8 AGENTE DE PORTARIA 3300 R$ 14,87 'R$ 49.071,00 R$ 588.852,00 
9 CUIDADORA 3740 R$ 14,72 RS 55.052,80 R$ 660.633,60 - 
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3740 R$ 15,92 R$ 59.540,80 R$ 714.489,60 

R$ 287.918,40 - ~ 11 MOTORISTA DE VEICULOS LEVES 1540 RS 15,58 RS 23.993,20 
TOTAL 16720 R$ 252.425,80 R$ 3.029.109,60 

VALOR TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES: QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E 
VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS. R$ 4.740.72 7,20 

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem pr 
nesta Ata. 

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade 
cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

O'OI~DlFT'!'YiW~CY .nV~~~7n•.R•. • 'à.°f71M'::.~$.: 

I t~d ~a administraçã 
'juízo das qua 
N° PROC. 

n>iQFeSsadsl. ~QL. 

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E OBRAS, esta Ata de 
Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 

/obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata; 

Ill. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas ria licitação, 
bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 

~ 

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretarias Municipais. 

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo-i.e outras 
formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata; 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO nº 050/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou 
órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o 
caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes. 

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta 
do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. 

DO PAGAMENTO Ã CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de 
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, 
juntamente com os documentos pertinentes. 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, ncs seguintes 

casos: 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou d.. fato que 

eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover 

as negociações junto aos fornecedores registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA deverá: 

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 

Ill. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual 

oportunidade de negociação: 

-~-
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Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor' rueciiantQ.~ 
formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá: 

~ :~~~~ ~il111.1:~i•~~ti~ . 

• .. . . a+ • 
~:

~1Covaç3ra.--

~s~,~.~.•~=—~L~..:........

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais; 

Ill. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação 
vigente. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando: 

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

Ill. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado; 

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exi ncias do 
instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata; 

Parágrafo Unico: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita. 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo lega;, a ampla 
defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA por prazo de até 5 (cinco) anos; 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

III - Advertência. 

( IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos serviços ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de aro ou fato 
em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de ^mpenho, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 
prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes c.:7 punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 
ressarcir a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas: 

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente. desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO; 

II . Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nus casos de 

suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, 

estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II d Cláusula 

Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato. 

ú 
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Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o FvfJ Í jQ rescinda, unila~-i~¡,i 
Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláu ula Décima
Ill e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATAD ,N PROC. J 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devido

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento' ' ""
multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção; 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em 
garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente. 

te, o 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se 
constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou 
reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas. 

Parágrafo Unico: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a 
ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserei'n o Edital
o PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições 

do Edital sobre as das propostas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 0 presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, 
quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2022 - SRP, conforme decisão do 
Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA o gerenciamento da presente Ata de P. gistro de 
Preços nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma. 

Sào João dos Patos - MA, 08 de novembro de 2022. 
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