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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 002.036/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N" 019/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO IV' 036/2021 

O MUN1C1P10 DE ZÉ DOCA, Unidade Política do Estado do Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito 
Público trilemo, portador do CNPJ n.' 12,122.065/0001-99, com sede na Avenida Militar. S/N, Vila do Bee. 

CEP 65.365-000, Zé Doca/MA, a seguir denominado CONTRATANTE neste ato representado pelos 
ordenadores de despesa Ordenadores de Despesa ordenadora de despesa Secretária Municipal de Educação a 
Sra. Sonia Maria Silva Lima, conforme Portaria 074 2021, Secretaria Municipal de Assistência Social. Sra. 
Angela Regina Moura Barros conforme Portaria 020:2021. Ordenador de Despesa Secretario Municipal de 
Administração, Indústria e Comercio o Sr. José Jailton Ferreira Santos, conforme Portaria 017 2021 e 
Secretária Municipal de Saude e Saneamento a Sra. Isaura Cristina Araújo de Macedo Lima, conforme 
portaria 028/2021, RESOLVE registrar os preços dos produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, 

doravante denominado: LOJAS NORDETINA LTDA, considerando a homologação do PREGÃO 
ELETRÔNICO N" 019/2021-CPL/PMZD, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 
03612021-PMZD, com fundamento na Lei Federal 10.520/2002 Lei Complementar à 123/2006, alterada 

pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar h' 15512016: Decreto Federal n° 3.55512000: 
Decreto Federal n° 7.89212013 e Decreto n° 9.48812018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal n° 8.66611993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes, cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIM EIRA— DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a eventuais aquisições de equipamentos e materiais 
permanentes para o Município, conforme especificações contidas no ANEXO I, para o do Município de Ze 
Doca - MA. nas especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata 
no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de 
transcrição. 

fiÉNITICLÁRIÔ  DA ATA: LOJAS NORDET1NA  LTDA  
`  CNPJ: 2k 079 688E01,30 	1 FONE/FAX(98) 3359-2110 

ENDEREÇO:  Rua José Maria Araújo N°600 Centro, CEP:  65.215-000.  Olinda do Maranhão-MA 
.1- E-MAIL:  I . _snordestina.olidi £m,._._ 

' REPRESENTANTE LEGAL: Jotinda Campeio Mesquita 

	

CPF 	N°: 684.228.813-49 	1 RG N": 038858262010-6 ,  
DADOS BANCÁRIOS  

' BANCO:  BANCO  DO  BRADESCO j-ÃGENCK-  1181-9 	. CON I A: 2212-8 	 , 

Valor total da ata RS 1.460.113,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Sessenta Mil e Cento e Treze Reais). 

' ITEM  I  	DESCRIÇÃO 	 uran QUANT. PREÇO TOTAL .  	 , 
1 Ar condicionado tipo si:4h 24000 BTUS temperatura de 18 a 32 .- C. 	 , , 
: Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classiticaçao energetica A.  

' Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. ,  _ 	, 
I 	4 
I 	

t 	1 	..: , e 
. Peso lig. Unid externa 37 kg. Peso liq. Unid interna 12 kg, Dimensões 	

2.779,36 138.9600 

1 	1  Unid interna (LxAx1 3) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa 

1 	1, (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm. 	
, 

. 	i 
.___ 	...J 

, 	- 
i 

• ,z.,.,,.  •,1 
Página 1 



1 

■ 

Unid 	20 	582.00 	, 	11.640,00 

E 
'ad 	800 	99.00 	79200,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE É DOCA 

Cadeira Craversitaria em PP. cor branca, com prancheta° ' 
em MDF. Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30. , 
Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Unid 

1 . Parede 1.2. Cadeira wiversittiria fixa 4 pés. Estruturas can 
tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo. prancheta 

1 fixa  e porta-livros. 
' Cadeira UNiversitária, composta por estrutura da cadeira 
em tubo 78. e estrutura da prandleta em tubo 3 4. todas as 
peças metálicas deverão sia -  unidas por solda :nig, a 
estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da 
cadeira através de encaixe, todas as peças metaticas 
deverão ser tratados em Conjunto de banho químicos. oatn 
tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática 
=ri tinta epóxi tesmaltadol. as ponteira para os pés da 
cadeira devera ser em polipropileno, o porta livros na parte 
inferior (em polipropileno), assento em polipropileno 
devera ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo 4 , 
parafusos. o encosto em polipropileno deverá ser encaixado Unid 
estrutura da cadeira e travado por no mínimo 2 (duas> 
buchas 	de 	polipropileno 	na 	mesma 	cor 	da 	encosto, ' 
pranchetas com dimensões mínimas que encaixa uma folha , 
de papel no formato A4 tanto no comprimento quanto na 
largura, a prancheta devera ser fixada a estrutura metálica • 
por no mínimo 04 parafusos, incluindo objetos diversos 
k estojos de material escolar. celular, máscaras para proteçae 
individual, ele– j e uma área para frasco podendo ser frasco 

- de ale ool em get, o porta objetos devera ser acoplado a 
, prancheta através de encaixe por canaletas e fixado pomo 
mínimo 2 parafusos na parte frontal da prancheta. de forma 
que fique visível e ao alcance da mão e da ViSa0 do aluno. . 	 a-- 

1000 118,00 : 

— 

118.000.00 

175.000,00 

.,.„.... 

, 

(1 

1000 

11  
1 

175,00 

Carteira Te'niversitaria, composta por estrutura da cadeira 
can tubo 7 8, e estrutura da prancheta em tubo Ia. todas as 
peças metálicas deverão ser unidas por solda rnig, a 
estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da . 
cadeira atraves de encaixe, todas as peças metálicas 
deverão ser tratados em Conjunto de banho químicos, mai 

, tratamento antieorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática 
com tinta epox: (esmaltado). as ponteira arara os pes da 
cadeira devera ser em polipropileno, oata assento e encosto 
anatómicos, o Porta livras na parte infetior tem 

•polipropileno), assento em polipropileno devera ser fixado 
•a estrutura da cadeira por no mínimo 4 parafusos. o encosto 

32 	em polipropileno devera ser encaixado estrutura da cadeira 	Lnid 
e travado ponto mínimo 2 (ditas) buchas de polipropiieno 
ita hatiria cor do encosto, pranchetas com dimensões , 

; mínimas que encaixa uma folha de papel no formato A4 
, tanto no comprimento quanto na largura, a prancheta ' 
deverá ser fixada a estrutura metálica por no mínimo 04 , 

' parafusos, incluindo objetos diversos testojos de material ' 
escolar, cabila'., mascaras para proteção individual, etc... > e 

. uma arca para frasco podendo ser frasaa de álcool em gel. 
i  o porta objetos devera ser acoplado a prancheta através de 
•encaixe por unaletas e focado por no mínimo 2 parafusos 

, 	na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível e 
ao alcance da mão e 41 visão da &luno. 

IP-- -rF"ogão 04 bocas-semi industrial, a eras com grelhas em fetro—r  , 
flinidido, 	bandeja 	coletora 	de 	resíduos 	em 	chapa . 	U  . 38 	 nia 

1 galvanizada. 04 queimadores duplos em ferro fe5nidido, 

	

com registro mimado em baixa   	

1000 

30 

205.00 

"1-  
I 

1 

205.000.00 

35.700.00 1.190.00 

Av. Militar. sina - Vila tio BEC --Zé Doca– MA - CNP': 12,122,06510001-99 



' PROCESSO t■rLZ22.4_ i FOLHA: O 
ít, 

riaZtbÕrik 
 

PIP 	

— 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

Freezer horizonta: com capacidade para 310 litros, com 01 
porta 	Painel com tecla de "fast freezing" e lámpadas 

41 	sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonómico 	Unid 

com 	lechadura; 	Dreno 	frontal 	com 	tam pa; 	Medidas 
externas LxAxP 1265X940X705mni 	 -, ..,. 	 .. 

20 

20 

20 

2.365.00 

2.196.00 

104.50 

150.00 

---- 

47 	00.0U 

-----: 

43.920,00 ! 

3.890.00 

Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free. consumo 
1 	44 	aproximado de enerzia48kwh, eticiéncia energetica classe : 	1..tiid 

A. selo ?rocei Capacidade total líquida 407L —____-- 
Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm com acabamento 

46 

	

	 Unid  
de bordas em ABS de 2 mm. Pes com nivetadores de altura. _ 	 , 

' Mesa com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 
47 	. gawt2s 	com 	chave. 	largura 	0.90x 	altura 	0,75x 	Unid 

0,75 _,proflinididade 
20 3.000.00 

, 

13.200,00 	! ,. 

3.200,00 

29.000 00 

3.000.00 

50 	Mesa empara Escritório 2 Gavetas 143cmx136cm 	Unid 
._...„_ 	.....___--„._ 	___,........ 40 330.00 

Mesa redonda ern MDF de 1.20m de diâmetro com tampo • 	. 
5' 

	

	 Unid 
de l 5mtn, altura 75cm 

20 160.00 

Mesa 	para 	refeitório 	inf anti Lmesa 	ern 	bancos 
confecionados 	all 	% .efi .revestido 

	

" 	Unid 
• latuitiado,metaminico de alta pressaotA.N e pes tubulado 
. de V' 1 . 2 

50 580.00 

150.00 55 	. ivIESA MEL.A.MÍNICO COM 02 GAVETAS COM 
Unid 

, CHAVE l 100X600X740MM 
20 

--- --r  MESA MELAMNICO COM 03 GAVETAS COM
, Unid 56 

CHAVE 1200X650X740MM 
i 

20 
190,00 	' 3.800.00 

MESA MELAMINICO C'OM 03 GAVETAS COM 
57 

	

	 Unid 
E CHAV I 500X600X740MM 

20 

20 

20 

230.00 	. 
- 

4.600.00 

5.000.00 

6.000.00 

MESA MELAMINICO COM 04 GAVETAS COM • 
58 	: 	Unid 	- 

CHAVE l500X600X740MM 	
-- 

250.00 
• 

300.00 . MESA 	-5/IELAM11"-e0 	CONI 	06 	GAVETAS 
59 

	

	 Unid 
1500X600X740MM METALON 

. 	 TOTALRASAQ  	1.358.768,00 

, 
-LOTE - E.QUIPAMENTOS ELETRONICOS 

TOTAL 
SMART TV LEI)32" Ta 32565005 ANDROID WI-FI - ' 	' 

64 	 n 	30 	1.100,00 , 35 .700.00 ' 
, 	HDR rN-T. ARTIFICIAL 2 HDMI USB 	 . 

Ud i 
	 — 

------- SMART TV LED 40" TCL 4056500 FULL HD 	— 	 ■ 
65 	ANDROID - WI-Et I-IDR INT. ARTWIC1AL 2 LIDNII , Unid 	30 	1790.00 • 53.700,00 

: 	1:513 	 , 	■ 
-- 	. 	 -4 

TO'CALIZAÇÃO 	 I 89.400,00  ; , 

. 	 . 	 - 
LOTE III - UTENSÍLIOS 	 , 

. --r- 
ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID • QUAN'T. , PREÇO TOTAL' (17; 

-----+ 	 . .—..................______—_---.............—„,.....,.........___, 
Filtro com capacidade de 1 0 litros, parte inferior de barro e ` 	 , 	

//,., i. 
7,( 

, 

reduz odores, sabores e quantidade de cioro da água. Seu 
design permite visualizar o nível de água do reservatOrio 

• • 

--- ' 	 TOTALIZAÇÃO 	 i 11.945,00 5,,,,. ), , 

;"),...-c.--•-k"-^-)' '' 	.,1<„, 
e . 

A. Nlilitar, s;ri' -Vila do BEC-Zé Doca-MA -CNPJ: 12.122.06510001- 9n 	 , 

l 

Unid 	50 	190_00 	9,500.00 

...„ 

ITEM UNJO OUAN.T 
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TOTALIZAÇÃO 	 11.4 60.113,00 5 	- 

CLÁUSULÁ SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO 

1.2. A Prefeitura Municipal de Zé Dota e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à presente 
Ata de Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N" 031/2021-PMZD e que são partes integrantes deste instrumento, 
independente de transcrição: 

a) Termo de Referência; 

to) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Na 019/2021-CPL/PMZD: 

e) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento 
da licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DÁ LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ao pelas 
seguintes normas: 

a) Constituição Federal de 1988; 

b) Lei Federal tf 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal 11 8,666 de 21 
de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores; 

c) Lei Complementar if 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n 147 de 
07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar if 155, de 27 de outubro de 2016: 

d) Lei Federal tf 12.527, de 18 de novembro de 20 11: 

e) Decreto Federal tf 3.555. de 08 de agosto de 2000; 

f) Decreto Federal if 7.892, de 23 de janeiro de 2013: 

g) Decreto Federal tf 8.538. de 06 de outubro de 2015; 

h) Decreto Federal if 9.488. de 30 de agosto de 2018. 

i) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos; 

j) Instrucao Normativa tf 00512014-SLTUMPOG, enquanto parâmetro de boa pratica: 

k) demais normas regulamentares aplicáveis à materia: 

1) subsidiariamente. os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
em especial a Lei Federal rf 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

2.2. Na interpretação. integração. aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta Ata 7/77, 
de Registro de Preços e as disposições dos documentos que a integram. deverá prevalecer o conteúdo 
de suas cláusulas. 

2.3. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Zé Doca. segundo as disposições 
contidas na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado, em especial a Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
C onsumidor 

. Militar, s/n.3  - Vila do BEC --Zé DOM, -MÁ- CNPJ: 12.122,065/000t-99 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

CLÁUSULA QUARTA— DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua 
publicação. vedada sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3. inciso III, da Lei Federal ri' 
8.666/1993. 

CLÁUSULA QUINTA— DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES 

4.1. O BENEFICIARIO obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta Ata de Registro 
de Preços, assumindo a partir da sua assinatura o compromisso de atender as aquisições solicitadas 
pela Prefeitura Municipal de Zé Doca, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo 
descumprimento de qualquer de suas Cláusulas. 

4.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Zé Doca a firmar as 
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação especifica para a 
aquisição dos produtos pretendidos, hipótese em que ficara assegurado ao BENEFICIÁRIO a 
preferencia na contratação. desde que a sua Proposta atenda às mesmas condições dó licitante 

vencedor. consoante dispõe o artigo 16. do Decreto Federai re 7.89212013. 

CLÁUSULA SEXTA— DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

5.1. As contratações com o BENEFICIÁRIO da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizadas pela Prefeitura Municipal de Zé Doca por meio: de Contrato Administrativo. 
respeitado o princípio da anualidade previsto no artigo 57, 'caput ., da Lei Federal n' 8.6661993. 

5.2. O BENEFICIÁRIO da Ata de Registro de Preços será convocado pelo Gestor do Contrato para 
retirar a Nota de Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação. 

5.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato estabelecido no item anterior poderà ser prorrogado 
por igual período quando solicitado pelo BENEFICIÁRIO durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Zé Doca. 

53. É factittado à Prefeitura Municipal de Zé Doca, quando o BENEFICIÁRIO não comparecer. 
não apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho 
da Despesa e a assinar o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante 
do CADASTRO DE RESERVA, observada a ordem de classificação, uma na falta da outra. para 
ornecer o material que se pretende adquirir, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

BENEFICIÁRIO. ou revogar este Pregão. independentemente da aplicação das sanções previstas 
neste Edital. 

5.3.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes. 
quando não houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA 

5.3.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro devera negociar diretamente com a 
proponente, obedecida a ordem crescente de pteços das propostas remanescentes, para que seja 
obtido preço melhor. 

5,3.3. recusa em retirar a Nota de Empenho da Despesa, assinar o Contrato Administrativo. 
sem motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Zé Doca. observado o prazo 
estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e 
implicará rai aplicação das sanções previstas ria Cláusula Onze. item 11.2. desta Ata, 

5.4. Para a assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO devera ser representada por 
sócio que tenha poderes de administração ou por procurador com poderes especificos apresentando no 
ato copia do instruinento comprobatorio. 

5.5. O BENEFICIÁRIO se obriga a manter, durante o prazo de ,lidade desta Ata de Registro de 
Preços. todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação. 

911°K  

--- 
A I .. N. 'elitar. sim" - Ode 	BEC 	Dtrue 	; 	.k.2.12.1.05FOOW 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

5.6. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, o BENEFICIÁRIO devera apresentar os 
seguintes documentos: 

a) ..",rtictão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais. Divida Ativa da Uni ao: 

b) Certidao Negativa de DePitos Fiscais, junto á Fazenda Estadual: 

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual; 

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto á Fazenda Municipal; 

e) Certidão Negativa de Inscriçào de Débitos na Divida Ativa, junto à Fazenda Municipal: 

f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS PROCESSOS DE COMPRAS 

6.1. Após a celebração do Contrato Administrativo indicéido na Cláusula anterior. cada Órgão 
Participante deverá formalizar Processo de Compra' especifico. sempre que houver necessidade de 
contratação. com  a indicação dos produtos que se pretende adquirir, observadas as normas internas 
pertinentes à instrução dos autos. 

6.2. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. a fim de obter os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados. 

63. A execução das eventuais e futuras contrafações será acompanhada e fiscalizada peio Gestor do 
Contrato ou Comissão de Fiscalização, nos termos do artigo (,S e seg,uintes da Lei Federal tf 
8.666/1993. 

6.3.1. Competira ao Gestor do Contrato ou Comissão de Fiscalização dirimir as duvidas que 
surgirem no curso da execução do objeto, de tudo dando ciencia à autoridade competente, para as 
medidas cabíveis. 

CLÁUSULA OITAVA— DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrencia de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à Prefeitura 
Municipal de Zé Doca. por interrnedio do Órgão Get•enciador, promover as negociações junto ao 
BENEFICIÁRIO, observadas as disposições contidas no artigo 65, da Lei Federai n" 8.66611993. 

7.2. Quando o preço inicialmente registrado, por MOEM) superveniente, tornar-se Superior a0 preço 
praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de Zé Doca deverá: 

a) Convocar o BENEFICIÁRIO visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
praticado rio mercado; 

b) Frustrada a negociação, o BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seus preços aos valores 
praticados peio mercado será tiberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade: 

 
c) Convocar .os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de ,/ 
classificação da licitação, visando a igual oportunidade de negoeitiçao: 

d) Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA. a Prefeitura Municipal de Z:e Doca 
poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação. 

7.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o BENEFICIÁRIO não 
puder cumprir o compromisso. o Órgão Gerenciador poderá: 

• 
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a) Convocar os .'ornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a 
inajoração dos preços. devendo restar comprovado que o novo preço ainda e mais vantajoso à 
Administração. frente aos valores praticados no mercado. Caso não haja mais opção no 
CADASTRO DE RESERVA. a Prefeitura Municipal de Zé Doca poderá convocar as licitantes 
remanescentes para negociação; 

b) No caso de fracasso na negociação, liaerar os fornecedores da compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

7.4. Não havendo exilo nas negociações a Prefeitura Municipal de Zé Doca deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro cia Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA— DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando: 

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabekcido nesta Ata. sem 
justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado. na  hipól.ec  deste w tornar superior aqueles praticados 
no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos 111 ou IV do caput do artigo 87. da Lei Federal rf 8.66611993 
ou no artigo 7, da Lei Federal if 10.520./2002. 

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "h" e "d" será formalizado 
por despacho do Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Zé Doca. assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, 

83. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" acarretara. ainda, a 
aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

8,4. O cancelamento do registro de preços podem a ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior. que prejudique o cumprimento desta Ata. devidamente comprovado e 
justificado: 

a) Por razao de interesse publico: ou 

b) A pedido do fornecedor. 

83. Em quaisquer das hipóteses acima. concluído o Processo, a Prefeitura Municipal de Zé Doca 
Iara o devido apostilamento na Ata de: Registro de Preços e infirmará aos BENEFICIÁRIOS a nova 
ordem de registro. 

CLÁUSULA DEZ — DA ADESÃO À ATA PE REGISTRO DE PREÇOS 	 4 

9.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser Utilizada por orgãos e entidades da / 77 
Administração Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório 
( -Carona-1, mediante previa consulta à Secretaria Municipal de Administração para adesão, desde 
que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor, conforme dispõe o artigo 
22, eaput, do Decreto Federal n°  7,892:2013. 

9.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de 
adesão junto à Secretaria Municipal é Administração que se manifestará quanto à possibilidade 
de adesão. conforme dispõe o artigo 22. § I°. do Decreto Federal iV 7.89212013. 

1 
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9.1.2. Caberá ao BENEFICIÁRIO desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este 
novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura 
Municipal de Zé Doca, conforme dispõe o artigo 22 § 2, do Decreto Federal 7.89220(3. 

9.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade. a 100% (cem por 
cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão, conforme o artigo 
22. § Y. do Decreto Federal if 7.892/2013. 

9.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não podera exceder. na  
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata, independente do 
numero de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme o artigo 22. § -V', do Decreto 
Federal ti 7.892 2013. 

9.1.5. Após a autorização da Secretaria Municipal de Administração, o orgao não participante 
deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias consecutivos, observado o prazo 
de vigencia desta Ata, conforme o artigo 22. § 6. do Decreto Federal d' 7.892...2013. 

9.1.6. A Secretaria Municipal de Administração não responde pelos atos praticados b0 âmbito 
do Órgão participante e do carona. 

CLAUSULA ONZE— DAS PENALIDADES. 

10.1. O descumorimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitara a 
CONTRATADA às sanccès previstas na Lei Federal n° 10.520/2002 e na Lei Federal nü 8.666/1993. 

10.2. Conforme previsto no Edital, Las() algum licitante. injustiticadamente. Mo comparecer al 
recusar-se a assinar a Ala de Registro de Preços.; não comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de 
Empenho. ou a assinar o Contrato e a Ordem de Fornecimento, ficará sujeita as seguintes 
penalidade: 

a) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Zé Doca, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos. a teor do disposto no artigo 7 0  da Lei Federal ii 10,520/2002: 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da Proposta de Preços. devidamente atualizada. 

10.3. O atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a Contratada à aplicação 
das seguintes multas de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

a) Multa moratória diaria de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total dos 
produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento): 

la) Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento)., incidente sobre o valor total dos 
produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou 
impropriedade até o limite de 10% (dez por cento). 

10.4. Além da multa aludida no item anterior, a Prefeitura Municipal de Zé Doca poderá, garantida 
a previa e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções ao BENEFICIÁRIO, quando CONTRATADA. 
nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) Adv ertência 

b) Muita onlpensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administ:- açao. por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

cl) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que Seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.5. As sanções previstas nas alineas 'a', 'e' e 'o" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista 
naalineirM. 
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10.6. Caberá ao Gostor do Contrato ou Comissão de Fiscalização., propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado., apresentando provas que justifiquem a 
proposiçao. 

10.7. As inultas deverão ser recolhidas no prazo ak 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
notiticaç em conta bancária a ser informada pela Piefeitura Municipal de ZÁ Doca. 

10.8. O valor da mtlitit podara ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada. 
amigavel ou jndicialmente. 

10.9. O licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato. 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato. 
comportar-se de modo inidOneo ou cometei -  fraude fiscal, garantido o direi; o prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração. pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seta promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. consoante previsto no artigo 7` )., da 

Lei. Federal if 10.520/2002. 

CLÁUSULÁ DOZE—DAS COMUNICAÇÕES 

11.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras 
contratações. só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo on outro meio 
de registro. que comprove a sua efetivação. não sendo considerada.s comunicações verbais. 

CLÁUSULA TREZE —DA PUBLICAÇÃO 

12.1. A Prefeitura Municipal de Zé Doca fará publicar o extrato da presente Ata da Registro de 
Preços na imprensa oficiai. 

CLÁ LSUL.A CATORZE — 1)0 FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual. da Comarca de Zé Doca, Estado do Maranhão para dirimir 
toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e das Ordens de 
Fornecimento dela decorrentes. 

13.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença 
das testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores 
para que surta todos os efeitos de direito. o que dão por bom. firme e valioso. 

Zé Doca - MA. 	de 	de 2021. 

Sonia Maria Silva Lima 
Ordenador de Despesa — Portaria 074/2021 

Secretario Municipal de Educação 
Contratante 

ftaçoja 	 - "hra.)97(NaliCa .baa olej 
Angela Regina Moura Barros 

Ordenador de Despesa — Portaria 020/2021 
Secretária Municipal de Assistencia Social 

Contratante 
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Isaura Ciistina Araújo de Macedo Lima 
Ordenador de Despesa - Poruiria 028;2021 

Secretária Municipal de Saude e Saneamento 
Contrai inte  

José at to er ira amos '‘X."  ..o1.-  • I 't k ̀ ? r 1- ilç 	— 
Ordena dor de DesPiSto,.21  orta a 017/2021. 

Secretario Municipal de Ailministraçao. Indústria e Comercio 
Càptratante 

NORDETINA LTDA 
CNP.' 26.079.688,0001-30 

Sra. Jolinda Campeio Mesquita 
CPF I■P 684.228.813-49 

Contratada 

NORDESTIN 
A 
LTDA:26079 
688000130 

Assinado de forma 
digital por 
NORDESTINA 
LTDA:260796880001 
30 
Dados 2021.05.27 
1912:07 -0300' 
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