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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
Rua Niamei Pires de casiro. 279 - Centro  (TT  o5.5(o-Qoa mayilauloid Alincid:: • V: 

cNPJ: ob,9s8.97w000l _09 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 0000312021 -  CPL  
Arie 

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diario 
Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município  dc  Magalhães de 

Almeida/MA 

Pelo presente instrumento. o Município de Magalh5cs de Afrneid;.:_ !..siasio do 

Maranhão.  corn  sede administrativa. na  Prefeitura Municipal, localizada no  
l:a(r0. 279 - centro. Magalhães de Almeida/MA. inscrita no ('NP.1 sob o n°. 06.98R.976.000 I -09 , 
representado neste ato pelo Secretário de Administração Sr.  Joao  An Vasconeelos. 
RESOLVE, registrar os pregos da empresa:  VW  COMERCIO). inscrita 90 CS111.1 sob no 
33.809.045/0001-60, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) V  ALDER  LEIAS 
ROCIA FERREIRA,  corn  RG sob  re  2368891 SSP-PI, e inscrito no CPI' sob 
00569928311, sediada na Rua Doutor Anerao Coutinho, ri° 1260 — Sala A - Santa Isabel -  
Cep:  64053-360, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços. 
de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições  pre  \ istas 
no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Pregos. sujeitando-se Os 
partes as normas constantes da Lei n". 8.666/93. Lei n". 10.520[2002. Deereto n'' 10.02419, 
Lei Complementar n". 123/2006 e suas alterações. e em conformidade  corn  as disposições a 

seguir: 

1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Prego para futura Aquisiçao de 
material de expediente, para atender as necessidades das secretarias municipais de Mai.alhães 
de Almeida/Ma., contbrme condições e especificações constantes nesta 11a no Edital e seus 
anexos. 

I .E Este instrumento no obriga aos ÓRGÃOS E EINTIDADES a firmarem contratações 
nas quantidades estimadas. podendo ocorrer licitações especificas para .1Liisii,:fto  dots).  
obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada  au  detentor do registro a preferncia de 
lbrnecimento. em igualdade de condições. 

2.1 — A Ata de Registro de Preços. durante sua vigência. poderá ser utilizada por qualquer 
oreilo ou entidade da Administração inclusive autarquias federais. estaduais ou municipais de 
órgiios pnblicos. estatais ou ainda de regime proprio que no tenha participado do certame 
lieitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador. 
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2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços. quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto tlo órgão 
gerenciador da Ata. para que este indique os possíveis fornecedores e respecti‘ os preços a 
serem pratieados, obedecida a ordem de classificação. 

2.3 -- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços. observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do Iiirnecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata. desde que o fornceimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.4 As aquisições ou contratações adicionais. não poderão exceder. por Orgão ou por - 
entidade, a 50% (cinquenta per cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder. na  totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na 
ata de registro de pregos para o órgão gerenciador e para os órgaos participantes. 
independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que de \ idamente 
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente 

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida - MA. 

3.2 •- A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no 
Jornal Oficiai do Estado/MA. 

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Pregos e a Secretaria Municipal de 
Administração: 

4.1 ••• • 0 prego a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata 

encontram-se indicados na tabela abaixo: 

PAPEL A.4 RECICLADO BRANCO 2:0 X 
•
"OPIMAX 

297 MM RESMA COM 500 FOLHAS, 750/M2  
i 

1COM 10 RESMAS  
PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 PACOTE 

MASTERPRINT PACOTE 
. COM 50 UNIDADES  

I 4 PANT  AtIMAO COM PAUTA COM 400  SAC)  
L FOLHAS DOMINGOS 

RESMA 

PAPEL A4, MEDINDO 2 I OX297. CAIXA 
COPIMAX 

RFSM A 

• CAIXA 

500 
P.00 

• 
16 000.00 

1 000 
322.00 2 000,00i 
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REIPEL 

IU,SM A 300  

PACOTE  250 

pAccyrF'200 
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65.00 

7.50 

50 

! RUPEE 

REIPEL 

19.500 00 

9.175,18) 

7 •;(ifl.fit) : - 

").250.iik) 

17 280,00 
1 

:3 100,00  

11 100,00 I 

i .000,00 
1 

18.000.00 
—1 

11.00 2.800.00 ('HAMEollINIK) PA(( )TE 200 

TOTAL LOTE IV 

MARCA 

11 PAPEL LAMINADO COM 40 FOLHAS 

I PAPEL MADEIRA 66X96 COM 100 12 REIPEL 1E01.1 IAS 
, 1 PAPE!, OFIc K) 2, MEDINDO 216X330. 
1.° RESMA CUM 5200 FOLHAS COPIMAX 

REIPEL 

POLYCARI UNI) • 1.0(X) 
-t 

1.000 

POLYCART 

POLYCAR-1 

3 500 00 

8.87 8 870,00j 

18,00 18.000.00 

18.00 18.000,00 I 
• 

.7,50000 I 

-45.00 22.500,00 

3.50 9.000,00 i 

4.25 8:i00.(x) 

to 

6„:19 6.790,00 I 

3,50 
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I PAPEI A1,M  Ay-)  SEM PAUTA COM 400 
FOLHAS 

, PAPEI CAMURCA DiVERSAS CORES 
• " ' 

PACOTE CUM 20 FOLHAS 
PAPEI CARTA° TAMANHO A4 PACOTE 
50 MIA  iv=,.  
PAPEL CELOEONE, DIVERSAS CORES 

1(TOM 50 1•01  If  AS 
PAPEL COLOR  SET  DIVERSAS CORES 

i 50ciim,  48,00 X 68 PACOTE COM 20 
I 1-,'01.11AS 

4111 PAPEL CREPON 048 X 2 METROS 
I 10 • • 

PACOTE COM 10 EOLHAS  

Tn'h-77-7  

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

• PACOTE i 450 
. _ 38A) - 

. 4 1 .  • __I 

1 PACOTE 1
. 
 200 

i 

PACOTE ! 200 

PA(.70TE I 300 
• 

PACOTE 100 

RESMA 1 500 

57.00 

110_00 

36.00 

31.50 

15.50 

9.450.00 
14 I  PANT  sEDA PACOTE COM 100 FOLHAS REIPEL, 

r-PA  PTA  SUlFITE FORMATO A4, 
GRAMATI 'RA DE NO MiNIMO 75GIM, 
BRANCO. EMBALAGEM DE PAPEI. 
PLASTIFICAIX), COM 100 EOLHAS 
RESIS1  EN  FE A liMIDADF  

PAsi A ARA !.'7, OFICIO TRANSPARENTE 

----  
2 
 PASTA ARQUIVO MORTO EM TÓXICA 

P01  ION  
PASTA Al OFICIO LOMBO ESTREITO 
EM  PVC  
PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO EM  
PVC  
PASTA C ABA  ELASTIC°  DIVERSAS 
CORES (PA PLIA01.  
PASTA CA FALOGO, PARA 100 

6 ENVEWP1TS COM 04 FUROS E DE 
ESPESSURA MEDIA. 
PASTA CLASSIFICADOR  PVC  COM 
GRAMPO TRILI-10 
PASTA COM GRAMI30 TRILHO DE  
PAPUA  .710 Pt AS FICO  
PASTA DE 11.7iSTICO COM ELASTIC:0 
0E100 

10 PASTA PVC  TRANSPARENTE  6 CM. 

POLYCART 

POLYCAR-1 

PLASCONY 

PIASCONY 

((NI) 2.000 

UNI) 1.500 

PLASCONY ils1D I .000 

5 

8 

9 

7 

PLASCONY 

PLASCONY 

UNI) 1.000 

UND 1.000 

OND 

I1ND 

500 

2.000 



LEOARFE UN!) 800  

11.860.00 

54.99 21 996.00 

3.50 10.500.00 ; 

4;1 44 53.698.50 ;-; 

128.99 14.348,50 

UNI) 4 000 

M IS 1.000 

UNI) 
I
• 2.000 i I 000 

t IND rl.500  I 

1.5(1 

3.20 
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Rw Manoel Pires de Castro. 279 - Centro - CEP 65.560-000 MagulMes de Almeikti • Mu 

CNPJ: 06.98.8 .976AX/01-09 

11 
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 

-• . LINVERNI/ADA PLASCONY UNI) 2.000 ! 

PASTA SAN YONADA EM  PVC  COM 31 12 PLASCONY UNI) 400 DIVISORIAS TAMANHO A4 4- -4- 
13 PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES JOCAR  OFFICE CAIXA 3.000 

PERFURADOR METALICO 02 FUROS 100 14 JOCAR  OFFICE 1IND ISO  

• PERFURADOR ME.IIMACO, COM 
15 CAPACIDADE PARA PERFURAR NO JOCAR  OFFICE LINE)  

MINIMO 70 FOLHAS DE PAPEL 756/M3.  

. ROO 

ACRIML I 

22,00 

UNE) . 300 
145.00 43.500,00 ! 

i REABASTECEDOR DE ALMOFADA PARA 
!! RADEX ! 29 UN  0 1.000 

!-' 
30 : RAMA 

CARIMBO 90ML 1 '' 7( 

QUADRO DE TOX1CA BRANCO  
REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA ! 

UNI) 1.000 7.00 7.000.00 

--r-- I 

REABASTE('EFX)R PARA  PINCH.  31 AT(-)MICO -DM!. 

32 RF:GUA  DI  50C1'1 

ReGUA PLASTICA TRANSPARENTE 
33  30 WALEU CM. 

TECIDO) iNT - CORES VARIADAS DUBFLEX 

35 TESOURA DE PICOTAR 16CM LEOARTF 

TESOURA GRANDE COM PONTA 212 CM I  LEO  &  LEO  .  

150 

PRANCI  IT FA  TAMANHO °FICK) ; 25 " CRILICO DIVERSAS CORES.  
F 

016 PRANCI  ILIA  TAMANHO OFICIO 

QUADRO BRANCO Df:, ACRILICO  
ALUMNI()  120 X300. 

28 QUADRO BRANCO DE ACFULICO 
ALUMINIO 90X120  

WALEU 

WA  LEU  

W. MILL 

: W. mu.r. 

--. 
; PILHA ALCALINA  AAA  COM 4 1 ; 16 PANASONIC PACOTE i 1.000 i 1 UNIDADES 

-1- 
17 I  PINCH,  DE  PEW  N°02 LEO  &  LEO UNE) 

18 PINCEL DE PELO N" 12 LEO  &  LEO UND 1.000 

19 PINCH. DU  PELO N" 16 LEO  &  LEO UND 1.000  

PINCH_  11H .0(OCOR  FIN()  COM 123 20 1..F.0 & LE0 UNIDADES 
PINCEL HIDROCOR GROSSO COM 12 

. 21 LEO  & [TA) 
i 

UNIDA  DES  

1 22 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE , 

; 23 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 

24 POR IA  LAPIS  3 LUGARES. 

[sumo I.000 

LEOARTE UND 500 

UNI) 1.000 

UNI) 600 

('ND 600 

11ND 80 

(00 16.50(01) 

5.70 .5'.87:100-..000(11  

8.40 X.400.00 

18.99 15.192.00 ; 

00 14.30 14.300,  

42,00 21.000 00 

30.69 ; 24.5

)0(.

52

;0

:-i 

25.( 

  

13.200,00.; 

8 4.950.00 ! 

400.00 ! 32.000,00 

RADEX UNI') I 000 
6.7(1 6.70(1.00 . 

34 

; WA  LEU UN I) 3.000  
•() 13 500,00 i 

6.000.00 

3.200.00 

20.000,Olt/i 
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TESOURA, SEM PONTA. ESCOLAR.  
DI  VERSAS CORES INOX, 10 CM 
11511A ClUACHE  A  BASE DE AGUA CAIXA 

• 4'  FIN  l'A l'ARA CARIMBO AZUL E PRETA 
39 e  -40ML. 

l'INTA PARA ROSTO NÃO TOXICA 

30 
COM 6 UNIDADES 

40 
00NK; COM 06 UNIDADES DE 30ML 
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I g.11,5 1  375.00 

LEO & LEO UNI) 2.000 I 
7 S00.00 

ACR1LEX ESTOJO I 1.000 ; 
5.-15 5.450,00 

RADIX 1.000 
6.0( 6 000.001 „ _ 

AC7 RILE X  CAIXA 500 
1.; N95001 

ACKILEX UND .1 1.000 
6,59 6 590.00 

579.742,00 

Vit. TOTAL DOS LOTES I .07n.5970) 
VR. TOTAL DA PROPOSTA EM RS 1.018.597.00 (UM MILHÃO, SETENTA E  Ohio  MIL, 
QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS). 

5.1 -• Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referenda do lalital de 
forma .fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente, 

5.2 0 prazo máximo para fornecimento será diário conforme solicitaçao e pedido efetuado 
pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida -  NIA.  

6.1 -- lixecutar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de 
acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

6.2 -- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal. cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar eiencia mediatamente e por 
escrito. de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua 
responsabilidade: 

6.3 Promover todos Os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer nature/A: 

6.4 •-• A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado. 
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, ma execução ou 
inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penal idades a que esta sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 

6.5 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no 

PARA TECIDO CORES VARIADAS 

endereço. conta bancária e outras julgadas necessárias para o rocebi  memo  de 
correspon ència; 

UINTA 
41 ; 

7 
37M1. 

Eb ith  

\If  
TOTAL LOTE 
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ESTADO DO MARAN LIAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro. 279— Centro — CEP 63.560-000 Magalhaes de Al tocida 
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6.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação  dc  segurança e Administração no trabalho, 
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes: 

6.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou. cabendo-lhe, 
integralmente, Os  Onus  decorrentes. Tal fiscalização dar-se-ti independentemente da krie  sera  
exercida por esta Prefeitura; 

Ó. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura em caso  dc  atisncia ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo. devendo a 
contratada adotar todas as medidas preventivas,  corn  fiel observância is exigeneias das 
autoridades competentes e as disposições legais vigentes: 

6.9 -- Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo  corn  a proposta 
apresentada; 

6.10 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente 
Ata. 

7.1 Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens 
registrados; 

7.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham 
a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

7.3 Efetuar o pagamento ti empresa nas condições estabelecidas neste Edital, 

7.4 Notificar por escrito,  it  empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 
durante o recebimento do objeto: 

7.5 — Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente 
de liquidação e qualquer obrigação. Esse Cato não  sera  gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária: 

7.6 -- Ntio haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado. 

8.1 0 pagamento será efetuado ate 30 dias após a emissão da nota fiscal  des  idamente 
atestada pela Secretaria responsável: 

8.2 0 Contratado/fornecedor devera indicar no corpo da Nota Fiscalifatura, descrição do 
item forneci de acordo com o especificado no Anexo 1 e sua proposta de preço. 
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8.3 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas,  est.'s  serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções,  corn  as informações que motivaram 
sua rejeição. sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas. 

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECFDOR/CONTRA. FADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

8.5 O Contratante não efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de  
ern  banco. bem como. os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de  
"factoring-;  

8.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão 
• 

de responsabilidades do Contratado. 
. 

 

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigencia da presente 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econõmieo financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do 
percentual determinado. 

9.2 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados 
no mercado. mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado 5 Coma do registro; 

9.3 -- Caso o prego registrado seja superior à media dos preços de mercado. a Preteitura 
solicitará ao fornecedor, mediante correspondencia, redução do prego registrado. de forma a 
adequa-la. 

9.4 --- Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata 
e convocar. nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas 
com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de pregos e no‘ a licitação em 
caso de fracasso na negociação. 

9.5  Sera  considerado compatíveis com os de mercado os pregos registrados que tbrem 
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura. 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito_ nas 
seguintes situações: 

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no kdital e nessa Ata de 
Registro de eyos; 
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Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente 
deste Registro  dc  Pregos, nas hipóteses previstas nos incisos 1 a XII. XVII e XV  III  do  art.  78 
da Lei 8.666/93: 

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou pare;a1 da requisição/pedido dos produtos 
decorrente deste registro; 

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas: 

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima. 

10.2 Ocorrendo cancelamento do prego registrado, o fornecedor  sera  informado por 
correspondência, a qual  sera  juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

10.3 -- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação  sera  teita por publicação no Jornal Oficial do listado/MA. considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

10.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados pudera náo ser 
aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penal idades previstas no 
Edital. 

10.5 -- Havendo o cancelamento do prego registrado, cessarão todas as atividades do 
Forneeedor, relativas ao fornecimento do item. 

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da pren-ogativa de cancelar esta Ata, a seu exclasi o  
enteric),  poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas. ate que o 
Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

10.7 A Ata de Registro de Preços  sera  cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses: 

a) Por decurso de prazo de validade: 

11.1 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas. tais 
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços. encargos 
sociais, trabalhistas. seguros. fretes. lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto desta Ata de Registros de Preços. 
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12.1 - O descumprimento injustilicado das obrigações assumidas nos termos deste edital, 
sujeita contratada a multas. consoante o caput e !§!, do  art.  86 da Lei 8.666 incidentes 
sobre o valor da Nota de Empenho, na fOrma seguinte: 

a) atraso ate 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento): 

b) a partir do 6" (sexto) até o limite do 10 (décimo) dia. multa de 04% (quatro por Cento). 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 1 décimo primeiro; dia de 
atraso, 

12.2 Sem prejuízo das sanções cotninadas no  art.  87, I.  III  c IV, da Lei 8.666/93. pcia 
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado. o Município de Magalhães de Almeida, 
atraves da Secretaria Municipal de Educação podera, garantida a previa e ampla defesa, 
aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado: 

12.3 • Sc a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho Mjustificadamente ou se  nail  
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla delesa, 
sujeitar-se-11 as seguintes penalidades: 

12.3.1. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado: 

12.3.2. SuspensAo temporária de participar de licitações e impedimento de contratar  coin  o 
Munieipio de Magalhães de Almeida, por prazo de ate 02 tdois) anos, e. 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrztyao Publica 
Municipal. 

12.4 A licitante, adjudicatária ou contratada que 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 inodo 
inidõneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla delesa. ficará impedida de licitar 
e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de 
Mugulilacs de Almeida solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do 
Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na firma da lei: 

12.5 -• A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da 
fatum a que fizer jus, acrescida de juros moratórios (um por cento) AO rrs. Caso 
contratada não tenha nenhum Valor a receber desIe orgão da Prefeitura Municipal de 
Magalhaes de Almeida, ser-lhe-ii  concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis. comados de sua 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetundo o 
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscriza na 
divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder á cobrança judicial da 
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12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas  Ott  prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município  dc  Magalhães de 
Almeida. 

12.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no pravo de 0:: eineo) dias 
úteis. contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração. 0 respectivo 
valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Ntinicipal de 
Administração. e, Sc estes não forem suticientes. o valor que sobejar  sent  chi:an-initial° para 
inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Gera] do Município: 

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05  (One())  dias riteis, a 
contar da ciéncia da intimação. podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 
prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior. dentro do 
mesmo prazo. 

13.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais com inações aplicáveis. 

14.1 As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro  dc  
Preços, correrào à conta de dotação orçamentária do ano em curso. ou das demais que possam 
vir a aderir a presente Ata. As quais serão elencadas em momento oportuno: 

15.1 • As partes ficam, ainda. adstritas As seguintes disposições: 

I — Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

II - vinculam-se a esta Ata para  tins  de analise técnica jurídica e decisão superior o 1-dita! de 
Pregao kletrônico 1SRP n".001/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.  

III  I' vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 
operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura. 

16.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida. Estado do 
Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do . presente eontrato, 
inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via adriiinktrutiva. 
renunciando a qu quer outro. por mais privilegiado que seja. 
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16.2 e por estarem de acordo. as partes firmam a presente Ata. em 03 (trZ•s) N.ia.s ieual 
teor e forma para um  so  efeito legal. ficando urna via arquivada da sede da CONTR.,VCAN 'CL 
na forma do  Art.  60 da Lei 8.666/93. 

Magal ães de Almeida MA. 05 de março de 2021.  

situ; Mu-nitip 
Jai° An  

EMPRESA COM PRECO EGI ' ;  

VW  COMER(' 10 
CNPJ sob no 33.809.045/0001-60 

VALDER ELIAS ROCIA FERREIRA 
CPI; sob  fl  00569928311 

I. 
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