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EXTRATO TERMO DE HOMOLOGACAOIPREGÃO ELETRÔNICO N.° 023/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 
2022027/CPL/PMSB/MA 

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO N.' 023'2022. Processo Administrativo N" 2022027/CPUPMSB;MA. 
Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa para execução dos serviços de montagem de estrutura fis ca e animação do Arraial ca 
cidade de  Sao  Bernardo MA. Considerando a regularicade do procedimento, hei por bem, com base no inc. VI. do  art.  43. da  Le  Federal n' 
8.666/93. HOMOLOGAR os itens do objeto licitado, a empresa:  VICTOR  AFONSO SOUSA SOARES . CNPJ: 25.132.057/0001-75. sediada na 
Rua 1 de Maio n" 550  cep  65550-000 Centro  Sao  Bernardo - MA. por intermédio de seu representante legal Se(a)  Victor  Afonso Sousa 
Soares, portado da carteira de identidade n° 039.695.1720104 SSPIMA e do CPF 058.134.013-26. Prefeitura Municipal de  Sao  
Bernardo'faA.06 de junho de 2022.Franctsco cas chagas carvalho: Secretar o Municipal de Finanças. 

Autor Va,deale Pessoa dos Santos 
Codago de ioenbacaçáo. fffa98014c416120,s2a55e4b7e45C9cb49aidea 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 026/2022. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. N° 2022034 
-  CPL  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 026/2022. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 029/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. n°2022034 -  CPL  

VALIDADE. 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Uniao ou do Estado do  Maranhao  ou do 
intinicipio de  Sao  Bernardo/MA 

Pelo presente •nstrumento. o Municipio de São Berrareo, Estado  co Maranhao,  com sede administrativa. na  Prefeitura Municipal. localizada na 
Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.125.389/0001-88, representado neste ato  eel()  gestor responsavel 
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n° 5723480 do CPF n° 182.609.183-15. RESOLVE, registrar os 
preços da empresa ALCCS SERVICOS DE SAUDE, CNPJ 44.726.73210001-39. sediada na  AV  NEGA ESCORCIO n° 284- Bairro. Centro - 
Murici dos Portelas - Pl. CEP: 64.175-000, por intermédio de seu representante legal ANA LIMA DE CARVALHO CUNHA SALES CPF: 
009.808.573 - 50, ras quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços. de acordo com a classificação por elas 
alcançada por item, atendendo as cond ções  prey  stas no instrumento convocatono e as constantes desta A:a de Registro de Preços. 
sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei tir". 8.666;93 Lei n°.-  10.520/2002. Decreto n° 10.024.'19. Lei Complerrentar n'. 123/2006 e 
suas alteraçoes, e em conformidade com as dispos,ções a seguir. 

1. DO OBJETO 

1.1 -Registro  cc  Preço para eventual e futura contratação de empresa especializaca na prestação de serviços cie terceinzação de serviços  
medicos  para preenchimento de vagas temporários na Secretaria de saúde de  Sao  Bernardo - MA. 

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ORGAOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações especificas para aquisição do(s). obedecidas a legislação pertinente. sendo assegurada ao detentor do registro a preferôncia de 
fornecimento. em igualdade de condições. 

2. ADESÃO DE ORGAOS NÃO PARTICIPANTES 

2.1 - A Ata de Regisato  Jr  Firci,,,s, duraree sua vigência poderá ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da Admiristracao inclusive 
autarquias federais estaduais ou  municipals  de Orgijos oúblicos, estatais ou ainda de regime  preen°  que não tenha participado do certame 
licitatorio mediante previa consulta ao  &gar)  gerenciador. 

2.2 - Os orgaos e entidades que não participaram do registro de preços, guardo desejarem lazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 
manifestar seu interesse junto ao Orgão gererciaco,  da Ata, para que este indique os possiveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, 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 
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não do fornecimento. independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas. 

2.4- As aquisições ou contratações adicionais. não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gere e para 
os 6rgaos PadiciPantes. independentemente Co número de órgãos não participantes que, desde que devidamente compro PeataAr 
cumprimento das  exigencies  da legislação vigente. ‘Z‘I. "*/* 

Folha 
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

tkP 

3.1 - O gerenciamento deste instrumento cabere a Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo - MA. 
\\7 

3.2 - A Presente Ala terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estadci/Ak 

• - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Pregos é a Secretaria Municipal de Saúde: 

4. DO CONTRATO 

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:  

NR  CARGO OTO UNO VLR UNT 

1  MEDICOS PSI-  40 MÊS 10.666,00 

2  MEDICOS  PLANTONISTAS CLINICO 124 DIAS 3315.60 

3  MEDICOS  PLANTONISTAS CIRURGIÃO 124 DIAS 4.115,00 

4 MEDICO PSIQUIATRA 4 MÊS 11331,00 

5 MEDICO ORTOPEDISTA 8 MES 11.331,15 

6 MEDICO GINECOLOGISTA 8 MÊS 11.331,15 

7 MEDICO DERMATOLOGISTA 4  Nits  11.331,15 

a MEDICO rIEDIATRA 4 MÊS 11.331,15 

9 MEDICO UROLOGIsl A 4  Rats  11.331.15 

10 000NTOI•OGO a  kits  5.431.00 

11 ENFERMEIRO  PST  ao MÊS 5.081,90 

1.2 TECNICO DE ENFERMAGEM 160 MÊS 2.248.64 

S. DA ENTREGA 

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forrna fracionada (se necessano) e conforme 

forem solicitados  pelt)  setor competente. 

5.2- 0 prazo  maxima  para entrega sere diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal 

de  Sao  Bernardo - MA. 

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

5 ; 
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6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de acordo com as espec.ificaçees do edital 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

6.2 - Prestar os esclarecimentos  gee  forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prortamente. bem 
corno dal ciência mediatamente e  or),  escrito, de qualquer anormaliaade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade: 

- Promover todos os meros necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve 
ou paralisaçao de qualquer nature/a: 

6.4 - A falta de quaisquer itens  cup  fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado. não podera ser alegaca GOITIO motivo de força 
major para o atraso, ma execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo nao 
cumprimento dos prazos e demais condições acail estabelecidas: 

6.5- Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no enderego, conta bancária e outras julgadas necessárias 
para o recebimento ae correspondência. 

0.6- Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho orevistas nas normas regulamentadoras pertinentes. 

6.7- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou. cabendo-lhe integralmerte, os 6nus decorrentes. Tal fiscalização dar-
se-á independentemente da que  sera  exercida por esta Prefeitura: 

6.8 - Indenizar terceiros e/ou A própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou pre,uizos 
causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observancia as exigências das 
autoridades comoetertes e As disposições legais vigentes: 

6.9 - Fornecer os produtos conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada: 

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

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7,1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Orcem de Fornecimento dos itens registrados, 

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

7.3- Efetuar o pagamento A empresa nas condições estabelecidas neste Edital. 

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toca e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto 

7.5 - Nenhum pagamento sere efetuado A empresa detertora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato 

nao  sera  gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçáo monetária. 

7.6 -- Não haverA. sob hipótese alguma, pagamento antecipado, 

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas  eel()  contrataco. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento  sera  efetuado ate 30  dies  após a emissão da note fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsavel: 

8.2 - O Contratado,fomecedor devera indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descnção do item fornecido, de acordo  con'  o especificado no 

Anexo I e sua proposta de prego. 

81 - Caso constataoo alguma irregulandade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias 

correções,  corn  as informações que motivaram sua reje çac, sendo o pagamento realizado após a reapresentagao das notas fiscais em faturas. 

8.4 - Nenhum pagamento isentara o FORNECEDORCON FRA1ADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicara aceitação 

defin,tiva do fornecimento. 

8.5 - O Contratante não efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança  ern  banco, bem corno, os que forem negociados 

com  tercel  ros por intormedio da ope•-ação de  'factoring  

8.6 - As despesas bancáras cleco-rentes de transferencia de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado. 
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9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo pe iocio de vigência da presente Ata. admitida a revisão no CA'S() de desequilíbrio da 
equaçao econõrnico franceira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse ao percentual 
determinado. 

9.2 - Os pregos 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 vigerte no mercado à época do registro. 

9.3 - Caso o prego registrado seja superior a media dos pregos de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor. meciante correspondéncia 
redução do preço 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 oreços registrados. cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em 
caso de fracasso na negociação. 

er 

9.S -  Sera  considerado compatíveis  corn  os de mercado os nrecos registrados que forem iguais ou inferiores  ii  média daqueles apurados pela 
Prefeitura. 

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRiços 

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

1. a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços: 

2. b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipoteses 
previstas rios inc  SOS  I a XII. XVII e XVIII do  art.  78 da Le 8.666/93: 

3. c) em quaisquer hipoteses de execução total ou parcial da requisiçao/pedido dos produtos decorrente deste registro: 

4. d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado: 

5. e) por razões de interesse público oevidamente demonstradas e justificadas, 

6. f) descurnonr qualquer dos itens da clausula sexta OJ sétima. 

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

03- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fornecedor a comunicação  sera  feita por publicaçao no Jornal Oficial no 
Estado MA. consicerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste 
case. a aplicação das penalidades previstas no Edital. 

0.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do Fornecedor. relativas ao fornecimento do item. 

10.6 - Caso a Prefeitura râo se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução  emu  
sustar o pacamer7to das faturas até que o Fornecedor cumpra rtegralmente a condição contratual infringida. 

0,7 - A Ata de Registro Ce Preços  sera  cancelada automaticamente nas seguirtes  Noe-Asses: 

I. a) Por decurso de prazo de validade: 

2. DOS PRECOS 

11.1 - Os preços apresentados iia proposta devem incluir todos os custos e despesas. tais como • custos diretos e indiretos, tributos incidentes 
taxa de administração. servIÇOS, encargos sociais, trabalhistas, seguros.  (rotes,  lucro e outros necessários ao cumpnmento integral do objeto 

desta Ata de Registros de Preços. 
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12.1 - O descumpnmento injustficado das obngagõeS'ass nos termos deste editai, sujeita à contratada a multas, consoante o caput 
§§ do  art.  86 da Lei 8.66693, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte, 

1. a) atraso ate 05 (cinco) dias. multa de 02% (dois por canto): 

2 b) a parir do 6° (sexto) ate o limite do 100  (rieicrno)  Oa,  multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da 
obrigação a partir do , 10  (décrno primeiro) dia de atraso. 

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no  art.  87. I. Ill e IV, da Lei 8.666/93. pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado. o 
Municipio de  Sao  Bernardo. através da Secretaria Municipal de Saúde poderá, garantida a prévia e ampla defesa. aplicar Contratada multa 
de até 10% (dez por canto) sobre o valor adjudicado: 

• 12.3 - Se a adjudicataria se recusar a retirar a nota de empenho injustificadarrente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da 
mesma, garantida prévia e ampla defesa. sujeitar-se-6 as seguintes penalidades 

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado: 

12.3.2. Suspensão temperaria de participar de licitações e  impediment°  de contratar com o Municipio de São Bernardo, per prazo de ate 02 
(doisi anos. e, 

12,3.3. Declaração de nidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Mepiqjpal. 

12.4 - A licitante. adjutlicatana 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 modo iniclõneo 
ou cometer fraude fiscal, garantida previa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de ate cinco anos e. 
se for o caso o Municipio de  Sao  Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual  period°,  sem 
prejuizo da ação penal correspondente na forma da lei: 

12.5- A muita eventualmente imposta a contratada  sera  automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratários 
de 1% (um por  cent())  ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste árgão da Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo. ser-
lhe-á concedico o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo 
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao toga° competente para que seja inscrita ria divida ativa do Municipio, podendo. 
ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa: 

12.6- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais  dams.  perdas ou prejuízos que seu ato punivel 
venha causar ao Muntravo de São Bernardo.  

IL" 12.7 --  So  a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação par parte da Secretaria 
Ivluracipal de Saude, o respectivo valor  sera  descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Saúde, e. se estes niao 
forem suficientes. o valor que sobejar  sera  encaminhado para inscriçao em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Municçpio: 

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cineol dias úteis, a contar da ciência 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. DOS ILÍCITOS PENAIS 

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista sem prejuizo das dermas 
comonae,,iies aplicave:s. 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão a conta de dotação orçamentaria 
do ano em curso, ou das demais que possam vir a adenr a presente Ata, ás  was  serão elencaoas em memento oportuno: 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15 I - As partes 11Carr, pnda, adstritas es seguintes disposições Rubric.:  

I - Todas as alterações que se fizerem necesserias serão registradas por tittermedio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços. 

II -lam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Eciital de Pregão Eletránico ISRP n'.029/2022 e seus 
anexos e as propostos das licitantes classificadas. 

111 È vedado caucionar ou  utilizer  o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira sem previa e expressa 
autorização da Prefeitura. 

16. DO FORO 

16.1 - As partes contratantes elegem o 1-oro da Comarca de  Sao  Bernardo. Estado do Maranhão. como competente para dirimir quaisquer 
questões oriandas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos polo via  administrative,  renuncando a 
qualquer outro, por mais pnvilegiado que seja. 

6.2 - e per estprern de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03  (tits) vies  de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada da sede ca CONTRATANTE, na forma do  Art.  60 da Lei 8.666/93. 

São Bernardo- MA, 14 de junho de 2022. 

Prmcit.ira Municipal Sao Bernardo 

Franç'isco das Chagas Cai-valho 

ALCCS SERVICOS  OE SAME  

CNRI n 44.726.732'0001-39 

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES 

CPF n" 009.808.573 - 50 

Representante 

Mbar: VaideOnG  Pessoa  dos Santos 
COdigo de identificaçao• 2b1b2leb0c1003840636t72,67f9bd5dc1900895 
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J 
JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO 

Prefeito 

Adriana da Silva Portela 

V .ce-Prefe,to 

VALDEANE PESSOA DOS SANTOS 

Resoonsavel tecrnco 

dom@saobernardo.ma.gov.br  

E-mail  para contato 

bttns:í/saop jnaioisicttbL  

Prefeitura Municipal de  Sao  Bernardo 

Praca Municipal 8b3 São Bernardo - MA. CEP: 65550-000 — São Bernardo - MA 

Contato.  (98) 3477-1892 

Instituido pela  Le  Mun c  pal re  723/20'7 de 23 de Janeiro de 2017 

Para venficar a códig rterthic acão das pJblcações acesse c  link  abaixo 

Itips qcorn.saobernartiozaagy.brlautentiodaded 

JOAO IGOR  
VIEIRA  CAR 
VALHO:002 
55163371 

Assinato de forma 
digital por JOAO 

IGOR VIEIRA CARV 
ALHO:00255163371 
DADOS: 2022.06.22 

17:0510 -03:00 

Prete.;ura de  Sao  Bernardo da a garantia deste documento, desde que visualizado atraves do  site:  

htip.S.diSiUM.sBobernardo,rna povIrl 

Doctimento 1'1.1,10 digItalmente conforme NP e2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil 
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