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PRETENUNÁ iNUNloPÁl Df ALÍO ATEGRE OO PINDÂRÉ, MA
av. Joáo xxlt, s/N - c€nt o
CNPJ: 01.6í2.832000í -21

ata DÊ REGTSIRO DE PREÇO Íf 06í1202í

AÍA DE REG|STRo OE PREÇO que êntrc si cetebram o MUNTCÍP|O DE
ALÍo ALEGRE Do PINDARÉMA. por inIêÍÍÉdio da SECRETARIA
MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO e a êmp.esa B2G COMERCTO OE
PRODUTOS E EQU|PAMENÍOS L|M|TADA inscrits no CádâslÍo Nacionâl
dê possoá Juíidicá _ CNpJ nô 38..t79.851/000i16, tendo por objelo RegistÍo
de preços par, âquisiçáo de mobitiário e eteríodomésljcos com a íinâlúadê
de álendêr as nêcessidades da secrêlaÍia municipat de Educáç:o de Atto
Âtegre do pindaé - MA

O MUN|CÍP|O oE ALTO ALEGRE DO ptNDARÉ - rvrA, por rntermed,o dà sua SECRETARTA MUNtCtpAL DE
EDUCACAO ESPORTES E LAZER, sediadâ fla Av João XüIl, s/N, Cenlro. A[o At6gre do pindaÉ-MA, CNPJ N.
06 085 197/0001_95, dorevenle dêsignadã CoNTRATANTE, neste ato represenlado rêsp€ãivamente peto secrelárjo dê
EducâÉo, Esporre ê Lázer Sr. FúvtO OL|VE|RA VIANA, brâsileiro, cá;âdo, porraoor'aa Ceáura oe tdêntidade RG no
1463261200G6, e inscÍito no cPF sob o nô 007.125.423-45, Íêsidente e domiciriado íâ Rua J p Ahêida, no 4s31, BeirÍo
- Rurâ|, CEP rô 65.398-000, rêsidênlo e domicrtiado na nestâ Crdade, e dê outÍo tado a empresâ B2G COMERCTO D€
PRODUTOS E EOUTPAMENTOS LIí|ÍADA - CNPJ no 38.179.E5í/«rc1í6 tnscnçto Estâduat no 90858938-63,
rn§cnÉo Mun.ipar no 01.04 883.650-9, com §eê na Ruâ Jose Mêrhv N" 1266 Bârnol Boâ vislâ cuíibâ /pR cÊp:
82 560_440, neste aro dênomrnado CoNTRATADo, represênrado por LrLraNE FEFiNANDA FERRETRA, socia
administradore, po nâdorâ do Rc n' 10 748.430 2 inscnro ;o câdâ slro óe pessoa F Ísica - cpF, sob o no 079 71 1 07$86
:_BJ!"v-âl_oll:g'!trido nâ ctáusur. 6êgunda dêltá ata, considêÉndo o jutgamento dâ licraÉo nâ modalidâdê
PREGÂo P,REsENcraL sRP No 0't4/202í, proce3so no í9012021, bem como ácÉssiticaÉo da prcposla e a íespsciiva
!:Tr9s.!i: RESoLVEM rcsrsrrar o prcço dê êmpresa, nâs quanrdaóês esrimadâs, de ácordo êom a ctassificâiáo por
era arcânçáda no irem, aendendo as condçoes previslas no tnstrum€nlo convoc26no, TeÍmo (b ReÍeÉncia ê seus
:1T1"-:,:::i1:11!1 9":ia Arâ de Resrsrm de preços, pâÍa íormaçáo do srsÍEMA DE REGtsrRo oE pREçós -
-slr',, 

de.llr€9 ê clnrmraçõôs Íururas surerrsndo-§e as penes às noÍmes constsnles das Lêi§ e Decíetos supracila;os eem conrormrdâde com as drsposiçõBs â seoLrn

1r. o obJeto IMED,AT. do r."".".o.-""ffiPj:i5_NjrtL sRP n. 0.t4,202i. enquanro o objero MEDra-ro se,a o Âegirtiã à" ÊÀio" p"Íe .qursrç.o demoor.no e ebtrodoméEticos com a Íin.tidadê dê atênder as nêcessi.tâd€s aa secrrÀria m;nicúat deEducaçâo d_. Alo At.gre do pindaé - MA, constantês do atudido remo d;Àe;rÉ*t, !r"ão-p"nr,o, o eairaro,cilada licitaçáo e qu€ om o integra.

2.1. Emprêlr !€nc€dor.:

Emprasa:B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQU|PAMENTOS LtM|TADA
CNPJ: 38 179 851/0001,16
Endôíeço: Ruâ Jose MeÍtry, No 1266, BairÍo: BoaVisra, CuÍniba /pR, CEp:82.560-440
Têlofone: (41)4101{949
Errúil: licitacão@ib2o com br
tbí3: Lole 03

2.2. Planilh. DemonslÍetjva dê pÍeços

LILIANE

TERNANDA

FTRRTIRAOT9

711079A6

Processo n:

Rublicaj

Lotê 03 - Lousa tnterâtivâ
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Pf,EFEín,,nA MUNIOPAI OE ALTO ÀIG8E DO PINDÂNÉ. MA
Av. João Xxlll, SIN - Cento
CNPJ: 01.612.832r000í-21

LOUSA INTERATIVA NO TAMANHÔ
APROXIMADO DE 64 POLEGAOAS NA
DIAGONAL l.CARACTER{STICAS
MiNIMAS DA LoUSA INTERATIVA OUADRO
INTERATIVO DEVE PESAR NO MÁXIMO 20
KG O OUADRO DEVE SER SENSiVEL AO
TOOUE DO DEDO. NÂO OEPENDENDO DE
NENI]UM DISPOSITIVO ESPECIAL OU
PROPRIETARIO PAFA A INTERAÇÂO E
OPERACÃO DEVE ACEITAR 1O

TOOUE§SIMULTÀNEOS ALÊM DISSO
DEVE SUPORTÂR RECONHECIMENTO DE
GESTOS COM MÚLTIPLOS TOOUES, TÂIS
COMO ZOOM NA PÁGINA, AUMENTAR.
ROTACIONAR EÂGRUPÂR OAJEIOS A
CONEXÃO COM O COMPUTAOOR,
DEVERÁ SER FEITA ATMVÉS DE CABO
USB 2 (), CONEXÃO SEM FIO
NAFREQUÊNC|A2,4 GHZ, DÊVE ESTAR
DISPONÍVEL COMO OPCIONAL. A
RESOLUÇÁO DE TOQUE, DEVE SER DE
NO MIN|MO 12800 X 9600 PONTOS A
SUPERFICIE DO QUAORO DEVE SER DE
AÇO CERÂMICO, DE ALÍÍSSMA
DURABILIOADE. E RES|STENTEA DANOS
O ÍEMPO OE RESPOSTMOTOQUE DEVE
SER ENTRE 6 MS E 12 MS, A SUPERFICIE
DO QUADRO DEVE SER DE
FÁcILLIMPEZA, PERMITINDo o USo DE
CANETAS PARA QUADRO BRANCO,
PINCÉIS E MARCADoRES coM ÍINTA. o
QUAORO OEVE SUPORTAR AOPERAçÁO
EM TEMPERATURAS ENÍRÊ.20'C E 4O'C.
TECNOLOGIA OE DIGITALIZAÇÃO
OEVERA SÊR POR INFRÁVERMELHO A
OURÂBILIDADE DO TOOUE OEVE SER
ILIMITADA, PARA OUE O TEMPO DE VIDA
úÍrL oo PRoouro sàA LoNGA
PRECISÃO DO TOQUE DO DEDO DEVE
SER DE 1 MM DEVERÁTER GARANTIA
DO FABRICANTE OU SEUREVENDEDOR
PÉLO PRÁZO MINIMO DE 5 ANOS DEVE
SER COMPÂÍIVEL COM SISTEMAS
OPERACIONAISLINUX, MAC E WNDOWS,
TNCLUTNDO WTNDOüE 7. 2 -
CÂRACÍERÍSNCAS MÍNIMAS
OEPROGRAMA (SOFTWARE) PÂRA
LOUSA
INÍERATIVÂ: SOFTWÂRE OEVE SER
COMPAÍíVEL COM PLATAFOR[4A
WNDO\AIS (XP, VISTA, WNOO\A/S 7) O
SOFIWARE OEVE ESTAR DISPONÍVÊL EM
PORTUGUÊS DO BRASIL O NÚMÉRO OE
LICENÇAS DEVE SER LIMITAOO,
PERMITINDO INSTALAR EMOUANTOS
PCS FOREM NECESSÁRIOS, O ARQUIVO
GERADO PEIO SOFIWARE DA LOUSA
INTERATIVA OEVEPERMITIR A
GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NOS

Folhas

TRACEBOARD
/ cv-,t'166

R u blica

UND 15 R$ 4.190,00

FORMATOS: HTltiL, OOc, PDF. TIFF. JPG.
PNG, EITMAP, SWF, FLV, AVJ, WI,IV O

R$ 62.850.00

Ar. d. Rêgislro d. Preço nt 061202 r , Prêgão Prsenciàr SRP nq 014/2021 - cpVpMAÂr/MÀ
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Pf,EFrÍruRA MUNtopÂt oE atTo arrGRE Do PTNDARÉ- MÀ
Av. João Xxlll, S/N , cêntro
CNPJ. 0Í.612.E32,10001-21

Folhas n'
SOFTWARE DEVE TER RECURSO PARA
TAMPAR O CONTEÚDO OA PÁGINA, E
REVELAR o coNTEÚDo
GRAOATIVAMENÍE DEVE POSSUIR O
EFEITO DE HOLOFOÍE, PERMITINDO
FOCAR A ATENçÃo DAS PESSoAS, EM
DÊTERMINADAAREA DA TELÁ O
SOFTWARE DEVE PERMITIR CRIAR
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS, E PRÉ.
DEFINIOAS, ÍA]S COMO LINI-IAS RETAS,
ELIPSES, OUADRIúTEROS E
TRIÁNGULOS AO SE DESENHAR UMA
FORMA GEOMÉTRICA, DEVE SER
POSSIVEL EXIBIR AUTOMATICAMENTE.
AS MEDIoAS DoS ÂNGULoS GERADoS
DEVERÁ coNTER No SoFTWARE. UMA
BIBLIOTECACOM OBJETOS
EDUCACIONAIS, DIVIDIDOS E
ORGANIZADOS POR ASSUNTO. PARA
OUE O USUÁRIO POSSA UÍILITAR COMO
RÊFERÊNCIA EM SEUS TRÂBALHOS. O
SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATíVEL
COM ARQUIVOS EM FLASH (SWF)
DEVERÀTER INTEGRAD T']o pnôpplo
SOFTWARE DO OUADRO INTÊRATIVO.
UM MECANISMO DE BUSCA DÊ IMAGENS,
PERMITINOO ENCONTRAR IMAGENS
PELO GOOGLE, DENÍRO DO PRÓPRIO
SOFTWARE, PAMOUE POSSAM SER
UIILIZAOAS COMO REFERÊNCIA NO
TRABATHO DEVERÁ TER OPçÔES DE
CANETAS CUSTOMITAVFIS PODFND')
MUOAR A ESPESSURÂ, COR. ESTILO
TRACEJAOO, PONTILHÂDO, EÍC DÊVERÁ
TER FERMMÊNTA DE CAPTURA DE
TELA, PODENDO CAPÍURAR OUALOUER
IIiiAGEM NATELA DO COMPIJTADOR DE
FORMA PARCIAL PODENDO AINDA
CONTORNAR IMAGENS NA TELA
DEVERÁÍER NO PRÓPRIO SOFTWARE,
SIMULADORÉS DE FERRAIT,IENTAS DE
À/lEOICÁO, COMO TRANSFERIDÔR F
REGUA, ALÉM DE COMPASSO PARA O
TMçADO DE ELIPSES DEVE SER
POSSIVEL FAZER A COPIA DE UMA
PÁGINA, ALÉM DE RENOMEÀ-LA. LIMPAR
TODO O SEU CONTEÚDO, OU SALVÁ.LA
COMO TEMPLATÊ DEVE POSSUIR
RECURSO DE GRÂVAÇÃO,
PERMITINDOGRAVAR TODAS AS ACÓES
NA TELA DO PC ALÊM DA VO7 ÔÔ 

,

INTERLocUToR, ATRAVÉs DE
MICROFONE, GERANDO UM AROUIVO DE
ViDEo (lNCLUINDo ÁUDIo) coM IoDo o
CONTEÚDO GRAVADO. DEVERÁ TER
oPÇÃo DE cRoNôMETRo, PARA
CONTROLE DE TEMPO DAS ATIVIDADES.
DEVERÁ APRESENTAR TIPOS
DIFERENTES DE CANEIAS TAIS COMO
CANETA MARCA-TEXTO, CANETA

Process

Rúblic

SIIVIULANOO PINCEL, CANETA COM TINTA

q

ar. dê R€giírô d. Prcço n! 061/2021- pregâo pr6...iâtsRp 
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PEETE|TURÁ MUNIODÀI O€ Âl'TO ATEGRÉ OO PI OÀRÉ. MA

FERRETRA:07 ;'tr,li:i:llli'*
971107986 mÍ'r46{300

Av- João Xxlll, S/N - Cêntro
CNPJ: 0'1.612-832/0001-21

OUE DESAPARECE, CANETAQUÊ
RECONHECE E CONVERTE FORMAS
GEOMÉÍRICAS, DÊVERÁ SER PoSSIVEL
AOICIONAR LINXSAOS OBJETOS, SENOO
LINKS PARA PÁGINAS DA !l/EB.
AROUIVOS DENTRO DO PC, OU OUTRAS
PÁGINAS DENTRo Do SoFTWARE DA
LOUSA. O SOFTWARE DEVERÁ
APRESENTAR TECLADO VIRTUAL, PAFtA
OUE SEJA UTILIZADO NA PRÔPRIAÍÊLA
OEVE PERMITIR APLICAR ÊFÊITO OE
TRÂNSPARÊNCIA NOS
OEJETOSMANIPULADOS DENTRO DO
SOFTWARÉ, DEVERÁ TER oPçÁo PARA
REPROOUZIR OENTRO DE UMAPAGINA
ÍoDAS As AÇÓES NELA FEITÂS. A
OUALQUER MOMENTO. SEM A
NECESSIDÂOE OE SEINICIÂR UM
PROCESSO OE GRAVAÇÁO DEVERÁ TER
UM LEITOR DE VIDEO, PARA OUE
ARQUIVOS DEVIDEOS POSSAM SER
REPRODUZIDOS, PERMITINDO A
INTERAÇÃO E ANoÍAÇÓES SoBRE
ATELA DO LEITOR DEVEM SER
POSSiVEL FAZER ANOTAÇÔES E AINDA
SALVA.LAS SOBRE OUTRAS
APLICAÇÓES, TAIS COMO POWERPOINT,
I,ORD E EXCEL

Folhas n9

Procêsso

Rublica:

TERCEIRA - OA CONTRA'

LÂ TA DE REGISÍRO DÊ

31. Perâ a prêsênle conlratação íoi instaurado procedim6nto licitatório com fundamenio nas Lêis no jO.S2Ol02 € nô
8.666/93 e nos Dêcrelos no 7.692/2013, Decreto n.3.555/00
3.2. Rêgulermenle convocádo para rÊiúaÍ e solicíeÉo da empenho, o lomêcedoÍ cumpnrá Íâzêlo no prezo máximo cte
03 ílrÉs) dias. píoÍÍogáv€l por uma úoica vez, se houver ju stiÍicativa aceita pêto PMAAP, sujeitando-se às penetdades
legElmenle êstâbelêodâs
3.3. O ÍomecedoÍ frá incumbido de apíês€ntar pÍocuÍação, conlíálo sociat, carta de píêposiÉo ou documento
equivâlôot€ (ongiflal ou cópia aulenlicada), que designe à(pÍessâmente o ssu r€presentaflte habitilado psía rctiÍáda da
solicitaÉo de empenho.
3.4 A âssinatuE dê rscebimêítlo no verso da soliciláÉo d€ empenho ou a âssinatura na Ata de Rêgistro d6 pÍEços
supíê â n€cessidadê de convocaÉo.

4.í. O registÍo de preço constentê dêsta Â1â, fiímede êntrE a PMAAP e e êmprcsâ que apÍesenlar a propostâ
dâ§smcadâ em 10 lugâ.6m consêquência do pÍÊ§ente c€namê. teÉ vatidâdô peto prazo dê 12 (doze) mêse§ contados
a pâíir da âssinalurâ da ARP pelo OÍdenâdoí dê Despêsas ê a ctassficâdâ êÍn pnmeúo lugar.
4.2. Duranlê o píâuo de validade da ARP, os órgãos signalános nâo Ícârão obrigados a adquiní os mstêriais
exclusivamonte palo SRP, podêndo reelizaÍ novâ tictaÉo quando jutgaÍ opoíuno e cônvêni6nle ou mssmo procêctêí
às aqlrisiÉ€s por disp€nsâ ou inexigibilidade, sê Íor o êaso, nos leÍmos da tegistâçáo vagent6, não c€bendo quátquer
lipo dê recurso ou indeniz.ção às êmprosas siqnâÉíiês do SRP
/t.3- Na hipotêsê do ltêm 4 2, cáso o prsço rêsultânle da licitâção, dispênsâ ou iflexigibitideds seja iguât ou supoÍior âo
consianl€ no Siíema ds Registro cle Preços, o órgão Ícâ obrigado a adquinr os mâtêíiâigjunto à empÍesa signatáíia
desl€ lnstrumento, eis qu6 esla tem o dirêito dê pÍ€íeéncia.
4./Í. Â parlÍda vigênciâ da Ala de Regisiro de PÉços, o fomecedoÍse obnga a
êslabêlecidas, Íc€ndo su,eito, inclusive, às penalidâdes pêlo descumpnmento de

na íít€gra lodas as condi;oês

VALOR TOTAL OO LOTE 03- R$ 62 850,00 (sess€nta ê dors matê oilocenlos e cinquentâ reais).

Ata dêR4in.o dê Pr§o nr061/2021, Pr4ão PÍ*.nciàts.'lP n! 07412021 @UPMiJP/MA
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PRETIITURA MUiIIOPAI DE AITO AIIGNE DO PINDARÉ ' MA

Av- João Xxlll,9N - Cênro
CNPJ: 01.612.832J0001-21

FERNANDA FÉNNÂNOA

FERREIRA:07a

s7t1o7ss6 trf;;Tl#'"

Rública.

5.1. A Geéncia da Ala de RegistÍo d6 Preços fcani a câígo da PMMP conformô Oecráo Municipal conespondenle,
nos teÍmos dâs noímas quê regem a matériâ e no.malizaçôes intêmas.
5.2. AAtâ de R€gislÍo de Preços oriundâ dêslê cerlemê, durante sua vigência, desde quê pteviemente eLltonzadâ pêlo

órgáo geÍenciádor podeni ser ulilizada por órgãos e êntidedês da ÂdministÍãçâo
5.3. Os órgãos ou enlidadês inleíessadas na úilÉaÉo da At. dê RêgislÍo dê Píeços dêveráo encamiíhaí solÉitação
préüa ao óÍ!áo geíÉncÉdor/Depaíamênto AdministÊlivo
5.4. Auülizaçao dê.tâ At poí ouiío órgão ou efltidade Ícâ condicionâda aos leguintês prêssupo3tosl

a) Náo-compíoÍnetimenlo da capacidede opêracion.l do Íomêcedol
b) Anuêncie expressa do Íomecêdor
c) Nâo êxcêdêí â 50% (cinqLrsnla poÍ cenlo) dos q!ântitelivos do lole do inslrumênto convocâtóÍioi

5.5 O quantitalrvô dêcoÍrente das adêsóês à âtâ dê Íegistro ds pr€ços não poderá êxcsdêí, na iotali.lade, ao dobÍo do
quantitalivo d€ câdâ ilêm rcgistíâdo na ata de rcgislro de prêços para o óí§áo gorenciadoí ê óQâos parlicipentes,
independenle do númêrc dê óígáos náo parlicipântês que adênrem.

6.1- os pr€ços íegislrados para a emprese signâtáriâ dêsle inslrumento são aqtl€les conslEntas na Planilha
DêmonstÉtivâ ds Preços.
6.2. Em c€dâ íomecimênlo, o pÍEço total será o pmduto do preço uniláÍio ora registrâdo multiplicado pela quântidâde

que s€ &soja compíâr.
6.3. E vêdâclo qualquer reâtuslê dê preços turanle o Prazo ds 12 {doze) me§es, â conlâí da data d6 aPÍ€ssnlaÉo da
píoposlâ, excêlo poí forçâ de legislâÉo ultê.ior que âssim o psÍmila
6.,1. Visândo subsidiaÍ evenluais êvbóss, o óÍgâo g€ÍÊnciador malizaÉ noYa Pesquise dê pÍeços.

6.5. No pÍ€ço ÍegiíÍado €íão incluidâs todas âs de§pesa§ relâiivas ao objeto (lributos, fÍetes, seguros, ômbâlagêns,
encaÍgos sociais slc ).
6.6, A íevisâo dg pntços ocoíÍerá conÍoÍme erligos 17, 18 e 19 do Dêcrêlo n.7.892/2013 e cláu§ulê§ tlo êdilal

7.'1. O rêcebiÍn€nto povisóíio ocoÍrEÍá no momento dâ entÍegâ dos máenais ao Frscal dic Conlrato qua veÍifcãni a
quslidsd€ dos málênais prestaclos e conÍÍoniará â qualidad€ entíegue com o osPeciÍcádo no TeÍÍno de ReÍeíência.
7.2. O rBc€bimonto defnilivo d€verá ocoírêr aÉs a enú3ga dos mâleÍiais.
7.3. Em s€ vênficlndo vícios ou dofêitos nos matenais, o fom€csdoÍ se.á infomâdo parã conigi_lo imsdialamente

ficando ness6 pêríodo interompide e contagêm do prâzo paÉ recêbimênto dêÍiníivo
7.4. A inÍoím;ção eo fomêcêàor sobre vicio§ ou dêfeilos nâ êntíêgâ dos malsíâi§ sêrâ realizada pêlo Fiscâl do

Contrêto.
7.5. Em relaÉo â eventuais decréscimos, nâo se aplica a rêgra conlida no AÍ1. 65, §2", inciso ll, dâ Ler n" 8 66d93,
podendo os óaáos adquirir quântidade infedoreo êstimado, sem nêcessidâdê de anuêncla dâ srgnatíria dâ aRP.

8.'1. A 6mpresa vênc€dora doveÉ sl6luar a enlÍegâ do Objeto coníome Teíno dê RoGrênciâ
8.2 A cadâ fomecimêrno ou periodo, o óÍsáo gêÍenciador ou âderenle da AR P providenciará a axpodiÉo da solicíação
dê smpenho ou doclmenlo similârê nolúcaé á êmprê§â para procêdeía retjrada do mêsmo.

8.2.1. À notíicaÉo podêÍá sêr foíe dÍeiament€ ne §êdê da eÍprese, poí Íac'simile ou e-mail, coníormo iníoÍmâçóes

constantês na prcposla.
8.2.2. caso a rioúcação ocoÍâ direlamenle ná §edê da êmpresâ, â mêsma poderá seí âcompanhade da solicíeÉo dê

SEXÍA . DO PREçO

. MOOO OE RECEBIMENTO

GúUSULA oITÂVA -DO LOCAL E PRAZO OE ENTREGA

documenro do idêniiÍÉaÉo

DA AÍA OE REGISTRO DE

Âta de Registro ê Prêço nr 061/2021 - Pr4ão Prêe^ciâl SRP ns 07412A2! - C?UPMÁ}P/MA
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PNÉE|n,NA MUNIOPÁI DE AITO AIEGRE OO PINDÂRÉ. MA
Av. Joáo Xxlll, S/N - CêntÍo
cNPJ: 01.612.832/0001-2í

L|L|ANE Àlinâdode,m

FERNANDA ii?i'ir"'^*^'
FERREI RA:07 ;'tr'$;íã:i'*
97]107986 03:43o5irm

Pr oa es 5o nl

8.5. Os serviços podêráo sêr êxêcutados no hoérlo de êxpedientê, dêsde que a emprêsa
R!bljca:

forâm reâlizados os seNiços sinelizados e em bom estado dê limpezâ, paÍa que os us!áíios dos tocais ond6 os
eslão sêndo rôâlizádos soham o menoílranstomo possivet
8.6. Os serviços não podeÉo prêjudicaroíuxo dos pêdeslros e veicütos.
8.7. S€íão dê intêirâ r6sponsabilidadê dâ contÊlada âs despêsas com pêssoât, únpostos, atiÍnêntaçáo, tíansporle ê
mâlêial.
8.8. O fomscimeíto será ÍEalizâdo cle acordo comâs nêcessidades da PMÂAP.
8.9. O fom€cimento s€rá íecêbido orovisoriam€nte pâra vêÍiÍicaçáo de conÍoÍmidade da quâniidade e da quatidadêl
8.10. O rec€bi,Íeflto dêíinitivo dar-se-á confoÍme apresentado noTeÍmo de RefeÍênciâ,
8,í0.1. Em se veriÍcando problemâs na enlÍ6ga dos sêrviços, â êmpÉsa seÉ iníoÍmâdá perâ coÍigi-tos, ícândo nêssê
pôíodo inlêÍrompjda a conlagemdo prazo para íEcebimênto definilivo.
8.11. Os s6rvaços, â cádâ aquisi*o, devsrâo sêr êxecutâdos de uma só vêz no tocat indicado no [êm 8 8 d6sta Ata.
iodâvia, nâ hipot€$ de ocoríéncia de íalo supeftenienrê à data de apÍêsênlaÉo da pÍoposta, êns€jâdôí de apticaÉo
da Teona dâ lmprêvisão, devidamentê comprovado e acoio pêlâ Adminislraçáo â êxêcuÉo dos ssNiços podêíá sêr
íÍEcionâda €/ou prorÍogadâ

NONA- FORNECEDOR

9.1. Mantêr, durânte â vigéncie dá ARP, lodâs âs condiç6€s de hâbitÍreçlo exigidas no êdiletde ticitaÉo Íespectivo.
9.2. Exêcutâr fiêlmeflte o objeto desla Aia. coníoÍme TeÍmo de refêéncia, comunicándo, inrediatãmenre, ao
repíesenlante l€galdo óígão gercnciadoÍou signaláflo quatqueífalo imp€ditivo dÊ seu cümpímenlo.
9.3. Respondoràs notiÍicaçóes no prazo estabetecido.
9.4. Nâo assumir obdgaçôos que compromelam ou p.êjudiquem a capacidâdê dê fomêcimênro ao órgão gerenciâdor ê
âos órgãos pârcêims
9.5- Rêsponsâtilizer-se poí todos os impostos sêguros, taxas e enc€Eos decoírênlês do oôJeto do presênte

9.6. AtendsÍ todâs as condiçôes dê hâbitjtâção e quatificação exigidas, nos têímo§ da Leino 8666/1993.
9.7. Fomêcer lelefone, s,maile êndereço para noliticaçóes e alêndimênto dos ssrviços que sueirem.
LE. Â Conlrêtada deveÉ indicâr um preposlo com comperência pâra tomâÍ deaisóes em iome da conlratada em
âs-sunlo-s rêlacionâdos a execuÉo do contrato, espêcialmeflte no cumpíimento das deleminaçó€s cb Íscâtdo contrãto
9-9. A Contrãladâ ê íêsponsávet petos dânos causados dirolamente a Contralânte ou a Góíos, decoÍentes de suâ
culpe ou dolo na exêcuÉo do conlreto, não excluindo oü Íeduzindo êssa ÍEsponsabilidâde, a Íscatàâção ou o
âcompanhaÍrÉnto do conlràto pêlâ ConlÍalante
910- Cab€ a CONTRATADA elender prontâmenle a quaisqueí e)(ig€nciâs da fiscatizaÉo inerenlês âo oblêto do
conlíâto, sem que d,"so decoÍrã quatqLreÍ onus paíâ a CONTRATANTÊ, não imptic€ndo a átvidêdê da fiscátizaçâo sem
qualquer exclusáo ou Íeduçáo da responsâbitidade da CONTRATADA, inciusive perantê têrcêjros, por óustquor
iÍegulandado e, na ocorrência dêsla, não implica coÍresponsrbitidâdê da CONTRATAúTÊ ou de sêu§ aqênlês.

cLÁusuLA DÉz - oBRtGAçt ES ESpECtAtS DO óRGÃO GERÊtrtCtÂÍ)OR

10.'1. Gêíenciar s ARP nos moldes do OêcÍêto n 7 B9Z2O13
10,2. NoliÍcâr o íomecedor pârâ veÍificar o seu âceite êm caso d€ íom€cimênlo pará óÍgãos adêíênl6s.
10.3. Encâminhar copjâs da ARP aos órgáos adeíenlês
10,/Í.1. Câbeíá ao óígáo aderente a âplicaçâo ds pênâlidâde ao íomecêdor em caso de descumpÍjmento dâs cláusulas
dosla ata, devêndo sêr encâminhâda ópia pârâ conhecimenro da d€crsão de apticáÉo de p;natidade, eo,iscat da

í0.6. Cancêlâr, pâÍEiâlou tolatmente, a ARP

oNzE - DA FISCALTZAÇÃO

11.í. Os óigáos sigflalános Íiscálizarão o

'11.1.1. A omissáo, total ou paÍcist,
encârgos que sáo de suá competênciâ

êxelo cumpÍimênto des cláusulas e condiçóes êstabetecidas no prcsents

dã ÍscâlizaÉo nâo eximirá o fom€cêdoí dâ inlegrâl rêsponsabitidâdê pêtos

í'1.2. Câda óÍ!áo pániêipanle ou adeíentê devêrá indicar o fscãls€slor do coíúÍato
11.3. Sêrá Gesto.a da Ala de Registro de Prêço o sêrvidoí a ser indic€do ârravés dê D/cíeto Municipât.

Atà dê Rêekto dê Prêço ne 061/2021 Presãop.êsenciatSRpneOI4/2021 CpVpMÁAp/MA
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í2.1. O regislro do fomecedor será cáncêlâdo quândo:
a) descumpíires condiÉes de ata dô íôgisfo de píeçosi
b) náo í€trâí a nole de empenho ou inslÍumênlo êquivelênla no prazo estebelêcido p€la AdministraÉo, somjuslific€tiva

c) náo ácêiler íêduziro sêu preço íÊgistrãdo, na hipoi6se deslê sê lomar supsÍioÍ àqueles praticados no merc€do; ou
d) sofÍer sânÉo pÍovisiã no§ incisos lll ou lV do capur do arl E7 dâ Lei n'E.666, de 1993, ou no aÍl. r ds Leino 10.520,
de 2OO2-
í2.1.í. O cenc€lamênlo de rêgislÍos nâs hiÉteses prsvistâs nas alíneâs â, b e d do ilêm enlenor sêíá foÍmâlizado por
despacho do órgâo gêrenciadoí, assogurâdo o contrâditóío a a ampla defesâ
í2.2. O cáncêlâmento do registÍo d€ píeçÂs podení ocorÍeí poí fato supervenienl6, dêcorêntê dê cáso fortuío ou foç€
maioÍ, que pÍÊjudique o cumpÍimêÍÍo da âla, deviclaínente comprovádos e justrÍicâdos:
â) pôí Íâ2ão dê inlêl6ssê público;ou
b) a p€dido do lomecedor

PRTÍTIIURÀ MUNIOPAL DE ÀTÍO ÀIEGRE DO PINDARÉ. MÀ
Av. João Xxlll, S/N -Cênro
CNPJ: 01.ô12.832000í-21

rolr,..nr]-4â.2:
Proaesso nl
R u blica.

13.1. O pâgâm6nlo soÉ efêtuâdo med,anle ordêm bancáíia emitida êm favor da €mprssa contralada, na eínta o.dem
cronológica da data de süa êxigibilidade, no prâzo máximo de 30 (tÍinta)diâs, a paÍt,r da data de êntÍega da Nola Fiscal,
a ser pÍocêssaü em duas viâs, coín lodo§ os campos pÍeencnidos discriminândo vâlor uníáno e totel do item, sem
resuíâs e dêvidaÍÍEnte at€stada p€lo seívidoÍ responsável pelo recêbimenlo clo b€rn, coflslândo ainda, o númeÍo do
bánco, da agância e da conta coíÍente ondê dêsêjâ rêceberseu cÍédilo.
í3.2. A crdâ pagamenio s€Íá venícâds a situâÉo dê vâlidâde dos documenlos exigidos na hâbilitaÉo
13.3. Em exislindo documênto com píâzo de validadê vencido ou iÍr€gulár, o íomêcedorserá nolifcado pera Íegulâüaí.
13.4. O fomgcedoí, dêpois dê noliÍcâdo, lerá o pÍázo de 15 (qurn:ê) diâs paía procêder à rêgulârizeçáo. Findo o prazo
êm nâo ss mâniÍestândo ou náo ÍEgularizando, o Ísto deverá §êr ceítificado e comunicado ao DepaÍtsmento
Administrâiivo do órgão gêrenciedor para as providências câbiveis.
13.5. Câso e documentaÉo êstêja disponível ne irtemêI, o pópno órgão signaÉno podeÉ bâixá,ta ê canÊar pere os
âutos, sem nêcêssidadê de comunicãÍo íato ao íomecedor
í3.6. Junto eo corpo da Nola Fiscâl é re.rmendedo que o íomeceó,or faça constar, para Íns de pâgâm6nlo, o nome e
núrnem do banco, de âgêrcia e da conla conente, assimcomo se disponívê|, o número do tac-slmib
13.7. A âdjudicãtáde não pod€rá apíeseílâí norâ Íiscalfâtula com CNPJ d&erso do íêgisrrado na Alâ dê Reqistro de

í3.8. A nota liscâUfatura aprêsentadâ €m desacordo com o eslabelecido íestê Editat, na nota d€ empenho, nâ Ata de
Rêgislro de Preço§ ou com qualquêÍ circunslânciâ quê dosaconselhe o pagamento sêrâ dêvotvida à edjudicáláÍiâ ê
nestê ceso o prazo previsto no subilêm í3.1. seá inleÍompido. A contâgem do prazo pÍevisto paÍã pagâmento sêftá
inicieda e peíir de Íespêcüve rêgulaúação.
13.9. Nenhum pagamento seÍá êíetuâdo à adjudicálária enquanto pendente de liquidâÉo quâlquer ob(gação Esse Íato
náo será geradorde dirêito â rêâjustâ m€nto ds pÍeços ou à âtuâlizâÉo rnonêtár a

14.í. O docuÍnsnlo de cobrançâ (Nola Fiscal, Fatura, otc ) deveíã seÍ encaminhado ao órgáo comprador, qle terá o
prazo de eté 30 (lÍintã), nâ íoímâ êstâtuide ío Arl. 40, XlV. 'â', dã L€i n' E.666/93, ou inlerrcmper o prezo, no caso dê
quâlquer incorÍEção deleclada.
11.2. O documênlo dê êobrânç3 será €mildo em nom€ do órgÉo compmdor, s6m ornendâs ou rasuÍas, íâzendo menÉo
êrprêssa ao número da SolicnaÉo d€ Empênho ê contêndo lodos os dados da mesma.

1/1.2.1. O número de inscnção no CNPJ dá êmpEsa devorá sero mesmo dê documêntação âpí€sêntâdâ pârâ
habilitaÉo, da Proposla Coríierciel6 do documento de cobíança, que serviLl de bâse peíe emissão de SoliciteÉo dê
Empênho.
14.3. Todos os líibúos incidêntês sobrc os produtos ou s6íviços deverão êslaí inclusos no valoí lotãl do documento de
cobÍânça, obs6Nada a legislâÉo tnbutána âplicível à especie.
í4.4. Oualqoêr anaÍEÉo d€ dâdos baocáÍios som€nlê s6rá peÍmitidâ desd€ que êíêlüada em papel limbrado da
empÍesa, assinada por íêpÍesenlânl€ legal, devidamente compÍovâdo por documílo hábil e êncáminhado eo órcÉo

ÍREZE . DO PÂGAMENTO

OUATORZE - DE FATURAMENTO

compíador, anles do processamênlo d,o Íe§pêctivo pagamênto

CLAUSULADOZE- DO CAI.ICELÂMENTO OA ATA DE REGISTRo DE PREçoS

Ata dê Âêekib dê Preço he Cr6V2021 Pr4ão Presencla sRP nc 014/2021 - CPVPMMP/M&
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CTÁUSULA OUINZE -DAS ADMINISTRATIVAS

pftEFEíTuR Mulltopa! D€ atro atE68E oo P|NDÁÂÉ - MA
Av. Joào /ülll, S/N - cênÚo
cNPJ: 0í.6't2.832/0001-21

14.5. No documênto dê cobrenç€ náo dêvêrá consiar dêscrição êsiránhe eo conslenl6 dâ
T6mo dê Rêfêrêocie.

15.í. Nos loÍmos do arl. 7' da Lêi n' 10.520/2002, fcaÍá imp€dida dê licrtaí e conlrâtar com a Ufliáo, Eslâdos, Distnto
Federal ou Municipios e seé infoÍmado a PMMP os sislemas de cadâstmmênto de Íomacedores a qu€ 5ê rêleÍê o
inciso XIV dô ad. 40 dâ mêsma Lei, pelo prâzo ds alé os(cinco) anos, sêm prêjuizos dâ§ mulla§ pÍevistas íestê Edilal e

das demaB penâlidâdês legais, a licitante que:
r) Não âssinâr a Alâ d€ Regislro dê Preços, quando convocadá dêntro do prâzo cl€ validade d6 suâ píopostai

b) Náo retiÍar a nota dê êmpenho, quando convocâdê d€nlÍo do prazo de úgênciâ da At i

c) Apresentar doqlm€nlâÉo felsei
d) Oeixardê apíesentar docurnenlos êxigidos pâra o certam€;
ê)Rêlardar, talhaÍou ÍÍâudâr â exêcuçáo da obÍigaÉo assumidai
Í) Nâo manlivsr a propostâi
g) CompoÍta.-sê de modo inidônêo ou comoter freude Íiscâ1.

15.1.1. com fuliío no aíigo 7' da Lêi n' l0 520 e nos artgo§ 86 e 87 da Lei n' E.666/93, â adjudicaláÍia Ícârá suieita,

no caso óe atÍáso inju§tí543óo, assim con§dêÉdo pelo AdminaíraÉo, de inexecugão lotáloü pârciâlda obngeção, sêm
prej!ízo dâs Í*ponsâbilidadês ovilê cdminá|, assêgurada a pÉvia 6 âírpla deí€sa, às seguintês pênálidâdês

a)advêrtência;
b) multa de:
b.ll 0,5%(nÉio por c€nlo) sobÍe o valor adjúdicado, no caso dê alÍaso iniu§liÍc€do páÉ stendimênto dos
praios estàbebcidos pela Administração para apÍesôntação de documêntos ou âssinaturâ e dêvoluÉo da Atâ.

ôaso o atraso para aislnaturâ e dêvoluçâo da Ata soia supsnor a 10(dêz) dia§, e â cÍüéno da AdminislraÉo'
pod€rá conÍqurâr inexêcuÉo toteldá obíigação assumrda. sêm prquízo da rascisão uniláêíãlda avênçâ;

b.Z.) 0.5%(nreO por cento) sobÍe o valor conslanle da !qE-!e-eDpe!ig, no cãso de alÍãso anjusliÍlcádo paÍa

enrâgâ do objelô. alé o limitê dê 10% (dez por cênlo) Apos 20 (únte) dias, e a ditério dâ AdmrnislrâÉo,
poaer? oconei a nâo-âcêitação do obi€to, de bÍma a conírgurâr, nessâ hipótose, inexecuçâo paÍciel de

obngaçâo assumidâ;
b.3., í% (iês por c6nto) ao dia sobÍ6 o valoí (lc bêm, no caso dê atraso injustiícado par8 subslitu!çáo do

obj6lo quê âp.esêntar dêíêitos dê fabíicáçáo duranle o peÍíodo dê gârâniis, limitâda a incidência de 10(dêz)

dÉs Aiós essê prazo. e a cíiléno da AdÍÍ niíráÉo, poderá confgurâr inexecuÉo pârciel da obdgâÉo

b.4.)/O% (quârênte poÍcenlo) §obíê o valordo bem, nâ hipólese dê âtÍêso poí periodo supenoí ao previ§lo nâ

alinêâ "b.3';
b.5.) l0% (dez por cênto) sobÍe o valor total adjudicado, no caso de náo âcêitar mafller o compromisso

âssumido qúanio âos prêços regislrâdos, ou êm caso de inexscuÉo tolâlda obngaçáo ãssumida;

c) suspensão lempoÍária do direito de pâÍticipaÍ de licilâÉo € impedimento ds contrátâr com o PMMP, pêlo

prazo de até 2(dois)enos;
d) dsclaráção de inrdon€idade PaÉ licÍlar ou conlÍêlaí com a AdíinislÍaÉo Públicá

15.2. O velor da múlta, ãplicáde âpos o iegulâr processo adminislrativo, seÍá desconledo d€ págaÍnenlos evênluâlmente

devdos pelo PMAAP à úudicátáíia ou colrado iudicralrnenle poÍ mêio da Procuredonâ GsÍaldo Municipio

15.3. Âs sânÉes preüsta: nâs alíneas 'a', 'c ê 'd' do subitêm '15.1.1 pôdêráo ser aphcâdâs, cumulalivámsnle, à Pefle

de mulla
15.4. As penalidadês prêvislas nas âlÍneâs 'c" e 'd" dô subnêm 15.'1.1 também PodeÉo ser aplicadâs à adjudicâGna ou

ao ticilanie, conÍoÍme'o cáso, que teíha sofíido condenâçáo deiiniliva poÍ fíaudar recolhimenro de tnbubs, praticaÍ ato

ilícjtovisandoaÍrustrarosobielivosdalicjlaçáooudemonstrarnáopossuiridonêidadepáEcontralarcoma
Âdministíãção.
15.5. Se a;nrdada não procederao Í€colhimênlo da multa no p,razo de 5 (cinco) dias útêis contado (|a inlimaçáo poÍ

paÍte da PMAAP, o Íespôciivo valoÍserá encâminhado parâ êxecuÉo pela PíocurãdoÍia Geraldo Municipio

i5.6. Do ato qri rpriir, " 
penâlidade câbsrá recuÀo, no pazo ds 05 (cinco) diâs útei§, â óntár dâ ciônc'a da

iniimaÉo, pooànao a Admi;islração reconsidsísf ou náo §ua dêcisáo ou nesse pÉzo encaminhá-ro d6vidâmêÍrê

iníoÍmado pâÉ â aprêciaçáo e dscisão §upê or, dsnlro do mesmo píazo
rs.z. s"àà prUicà0"" n'" lmprênsâ oÍicialas sânçôes admioisláIvas Previíâs no subil€m 15.1.1, c d, desla ARP,

indusive e rcabitíâÉo peranl€ â AdministaÉo Pública
15.8. O possívêl ó-41áó âdêrenle a ARp séÉ o íEsponsávet pêtas sânÉês admirrslíarivas apliivêis âo fomecêcloÍ,

inclusive eplicaçâo d; pena píÊvistâ nesta ARP, dê icordo com o que preceitua al.êi n" 10 520/02, n'8 666/93 e pelos

Dêcretos n'7.892/2013, n" 3.555/00 e íegimenlo inlêmo conespondente

Pro;esso n:

R r, blica
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Av. João Xxlll, SIN - cêntÍo
CNPJ: 01-612.832/0001-2í

OEZESSEIS -OOCUMENTOS

16.1. Esta Alâ dê RegistÍo d€ Preços vincula-sê às disposçôss contidas nos documônlos â seguir êsp€ciíicãdos, cujos
leoÍes são conhscidos ê acâlados pêlâs paÍtes.

.) Editel de PREGAO PRESENCIÂL SRP n' 014/ã21 - Proc. 19012021, TeÍmo dê R6f6Íância que
acompanhou o edíâl;

b) Píoposle escrile do fomecedoÍ ou negociaçâc/ÍecomposiÇão de prcço
c) Ala de Sessáo Públic€

DEZESSETE -DAS PRERROGATIVAS DO GERENCIADOR

17.í. O fomecedor Íêconhecê os direíos do órgáo gerenciadoÍ relativos ao prêsenls insltumento:
a) ModiÍcá-lo, unilâleralmsnle, psra melhor adequagáo às fnalidadôs do inl€Ésse público nos lermos

do 4n.65 da Lêino8.666/93, rêspêitedos os direitos do Fomecedoi
b) Canc6lá-lo, lolal ou pa.ciâlmên!ê nos €sos 6speciÍcados no Ad 20 e 21 dô Dêcrêto 7.89212013
c) Rescindir nos enu mêíãdos nos Arl. 77, 78, 79 e 80 da Lei no I 666/93i
d) Aplicar âs penâlidâd€s Ínotivadas pela in€x6c!ção, tôtâlou pârEiât desre instrumentoi
â) Fiscalrzarjunto com os demais órgáos signatáÍios o tomecimenro dos rnâleÍiais.

DEZOTTO- CO

18.1. As coÍBspondênciâs expedidas pelas paÍles s(tnatánas devêíáo mênciônâr o núrnoro deste inírumento ê o
assunlo especiírco da coíÍespondêncjá

18.í.1. As comunicaçôes Íeitas âo órcáo gêrÊnciador deverão seÍ endêísç3dâs àr

PRÊFEITURA MUNICIPAL DE ALTo ALEGRE oo PINDARÉ . MA. PMAAP
coMrssÃo PERMANENTE DE LrctrAçÃo - cpL

Avenida P.esidente l\Iédici. s/n. CênlÍo. A[o Atêarê do Pindâle - MA.

í8.2. Evenluais mudânçâs dê endêêço do óÍgão adêíêntê ôü dos fomscedoÍês dsvsráo sercomunicádas por oscíto ao

OEZENOVE. OAS S FINAIS

'19.í. A Solicnâçáo d6 Empenho, uma vêz emitida, náo subslitui o iflstrumeflto da ARP
í9.2. Todo inslrumêÍÍo dê prccuíaÉo dsveé coflslar ÍÍmâ rêconhecidâ do mândanie. nos rermos cto Aír. 654, s 2", do
Código CNrl Brasileiro.
'19.3. O Íomecodor obrigâ-sê â mânler em compatibilidâdê @m as ob.'gaFes poí eie âssumidâ, colÍ rodas as
condiçoês dê habilrlação e qualifcãçáo exigidas na liotaÉo ê a cumpÍir frelmenrê as Ctáusuks oÍã avonç3dâs, b€ín
coÍno com as nomEs preüsta§ na Lêi no 8 66d93 ê lêgislâçáo complementar, duíanre á vigênêiâ dê§râ Atâ d6 RegislÍo

19./Í. Os câsos omissos §eráo ê§olvidos êm reuniões foímâis feilo p€lo Fiscat da Ata de ReoislÍo de prôcos com a
êmoresâ contralada ou seu oÍocurador e a quem inlsrsssar lavÍando-se. ao Íinâl dã Íêuniáo, ala circunslanciadâ
assinadâ oorlodos os oresêniês e encâminhado âo OÍdsnadoí de Desoesas oaía nomolooacáo.

20.1. Pere efÉácja do pÍesenre instrumenlo, â PMAAP provadenciaÉ seu enralo de pubhcáçáo nâ tínprênsâ Orclat (b
Município, em conformidâde com o Arl. 20 do DêcÍelo no 3 55t00

VINIE .DA

VINÍE E UM -DO FORO

2'1.'1. Ficâ êlêito o Éoro da Comarca dê Santâ LuzirMA, responsável p€ro Munaipio
diíimir quâi§quer conlrovérsiâs advindas dâ exêcuÉo deslâ Ar,a de RegríÍo de

Ârâ dê Rêaistro dê Pr€9o nr (151/2021 Prqão Prese.ciãlsRP ne 0r4/2O21 ]aPUPMÁÁP/MA

^ho 

Alegre d'r Pindaé/MA, pârá



2í.2. E por estaem dê âcôrdo
foÍma paÍa um só eÍêilo leEel
na foÍma do AÍl 60 dâ Lêi n'8

TESTEMUN
1

2

*

(E)
PREFEÍÍURA MUNIqPAT DE AITO AI.EGSE DO PINDAAÉ- MA

Âv. João XXlll, S/N -Cêntro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Municipâlde EducâÉo de AIo Alegrc do Pindâé

LILIÁNEFERNANDA
FERRETRÂf 7'71 107' iltiiil#lti;

LILIANE FERNANDA FERREIRA
B2G COMERCIO DE PRODUÍOS E EOUIPAMENTOS LIMITADA

cNPJ No 38 179.851/0001-16

lido ê assinâdo, âs pârles Íiímam a presenle ARP em o2(duas) vias de iguâl têor ê
viâ âíquivada na Comssão Permenente de LicÍtaÉo do órgão gêrênciâdor,

Alêgre do Pinde.é/MA,31 de agoslo dê 2021

§olhes

Árà de Regktro dê Prêço ne 061/2021 PrêaãoPresênciàlsRPne014/2021-CPVPMÁAP/MA


