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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.241022/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2022  – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/11/2022 
ABERTURA: 09:00 HORAS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 040/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022   - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO  PARA A  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA  EM  GERAL COM  CONFECÇÃO E  FORNECIMENTO DE
ROUPARIA EM GERAL, TECIDOS E CORRELATOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 009.241022/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2022, na PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA,  reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE  LICITAÇÃO,  situada  no Prédio da Prefeitura Municipal, na
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, o  Sr° Paulo Emilio Alves Ribeiro, Secretário Municipal De Administração, responsável pelos Registros de
Preços da Secretaria Municipal De Administração, a Srª Vera Lucia Ferreira Costa Mota, Secretária Municipal de Saúde, responsável pelos Registros de
Preços da Secretaria Municipal de Saúde, a Srª Claudiana Câmara Guimarães Costa, Secretária Municipal de Educação, responsável pelos Registros de
Preços da Secretaria Municipal de Educação a Srª Marcia Barbalho Teixeira Rêgo, Secretária Municipal De Assistência Social, responsável pelos Registros
de Preços da Secretaria Municipal de Assistência Social denominados: ORDENADORAS DE DESPESAS e ÓRGÃOS GERENCIADORES da presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022 e a Senhora:  Sandra Maria Sousa Lopes  portadora do CPF nº 798.728.321-53  RG nº 063826652017-7,
representante da empesa: ATELIE LOPES LTDA – ME,   inscrita no CPNJ sob o Nº 24.846.697/0001-84, Localizada na Rua João Furtado, S/N, Bairro
Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000, respectivamente, com base na Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face das propostas vencedoras
apresentadas no Pregão Eletrônico nº 009/2022- SRP, cuja ata e demais atos foram homologados pelas autoridades administrativas, RESOLVERAM:
Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, por item,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório  e  as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes:  
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, conforme dados abaixo, para a prestação de
serviços de malharia em geral  com confecção e fornecimento de rouparia em geral,  tecidos e correlatos em geral  para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes
do edital  do PREGÃO ELETRÔNICO N.   009/2022 – Sistema de Registro  de Preços -  SRP, bem como da proposta comercial  das PROMITENTES
CONTRATADAS.
Dados da Empresa: ATELIE LOPES LTDA - ME

CNPJ: 24.846.697/0001-84 Inscrição Estadual: 
124932223

Endereço: Rua João Furtado, S/N, Bairro Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000
Inscrição Municipal:
35718 

Tel./Fax: (99) 981298119  EMAIL: paraibanoatelielopes@gmail.com 
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 
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I.  Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.
II.  Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências  das Secretarias Municipais, conforme solicitações, acompanhada das respectivas
notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município  em prazo não superior a 01 (um) dia, contados
a partir da data da ordem de fornecimento.
III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV.  Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VII.  Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
VIII.  Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, sendo
vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

Malharia em geral com confecção e fornecimento - Secretaria Municipal de Assistencia Social

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND. MARCA QUANT. V. UNIT  V. TOTAL 

3

CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS TAM VARIADOS
CORES VARIADAS EM MALHA PP 100% POLIÉSTER
PERSONALIZADAS  COM  LOGOMARCAS  FRENTE  E
COSTA

UND. Produção
Própria 3000 R$ 12,90 R$ 38.700,00

4

Camisa  gola  polo  em  malha  pv  (65%  poliéster  e  35%
viscose na cor branca c/ abertura em dois botões com gola
e punho na cor vermelha com barra acima do punho na
cor amarelo e pintura em silk nno peito  com brasão do
município e logo da prefeitura pintado na manga esquerda
e pintura da sigla SEMAS na manga direita e pintura nas
barras da frente e de trás nas cores amarelo e vermelho
de tamanhos bariados entre P, M, G, GG

UND. Produção
Própria 500 R$ 19,50 R$ 9.750,00

VALOR TOTAL  DO LOTE R$ 48.450,00

Malharia em geral com confecção e fornecimento - Secretaria Municipal de Saúde

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND. MARCA QUANT. V. UNIT  V. TOTAL 

10

CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS TAM VARIADOS
CORES VARIADAS EM MALHA PP 100% POLIÉSTER
PERSONALIZADAS  COM  LOGOMARCAS  FRENTE  E
COSTA  EQUIPES  DA  ATENÇÃO  BÁSICA  DE  SAÚDE
PARA  REALIZAÇÃO  DAS  CAMPANHAS  DE  ACORDO
COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

UND. Produção
Própria 4000 R$ 11,90 R$ 47.600,00
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11

BLUSAS  PADRONIZADAS  P/  UNIDADE  BÁSICAS  DE
SAÚDE Camisa gola polo em malha pv (65% poliéster e
35% viscose na cor  branca c/  abertura em dois  botões
com gola e punho na cor vermelha com barra acima do
punho na  cor  amarelo  e  pintura  em silk  nno  peito  com
brasão do município e logo da prefeitura pintado na manga
esquerda e pintura da sigla  SEMUS na manga direita e
pintura nas barras da frente e de trás nas cores amarelo e
vermelho de tamanhos bariados entre P, M, G, GG

UND. Produção
Própria 500 R$ 15,99 R$ 7.995,00

12

BLUSAS  PADRONIZADAS  P/  CAPS  –  CENTRO  DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Camisa gola polo em malha
pv (65% poliéster e 35% viscose na cor branca c/ abertura
em dois botões com gola e punho na cor vermelha com
barra acima do punho na cor amarelo e pintura em silk nno
peito com brasão do município e logo da prefeitura pintado
na manga esquerda e pintura da sigla SEMUS na manga
direita e pintura nas barras da frente e de trás nas cores
amarelo e vermelho de tamanhos bariados entre P, M, G,
GG

UND. Produção
Própria 200 R$ 17,24 R$ 3.448,00

13

BLUSAS PADRONIZADAS P/ SECRETARIA DE SAÚDE
Camisa  gola  polo  em  malha  pv  (65%  poliéster  e  35%
viscose na cor branca c/ abertura em dois botões com gola
e punho na cor vermelha com barra acima do punho na
cor amarelo e pintura em silk nno peito  com brasão do
município e logo da prefeitura pintado na manga esquerda
e pintura da sigla SEMUS na manga direita e pintura nas
barras da frente e de trás nas cores amarelo e vermelho
de tamanhos bariados entre P, M, G, GG

UND. Produção
Própria 200 R$ 17,49 R$ 3.498,00

14

BLUSAS  PADRONIZADAS  P/  HOSPITAL  MUNICIPAL
Camisa  gola  polo  em  malha  pv  (65%  poliéster  e  35%
viscose na cor branca c/ abertura em dois botões com gola
e punho na cor vermelha com barra acima do punho na
cor amarelo e pintura em silk nno peito  com brasão do
município e logo da prefeitura pintado na manga esquerda
e pintura da sigla SEMUS na manga direita e pintura nas
barras da frente e de trás nas cores amarelo e vermelho
de tamanhos bariados entre P, M, G, GG

UND Produção
Própria 500 R$ 15,99 R$ 7.995,00
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15

BLUSAS  PADRONIZADAS  P/  VIGILÂNCIA  EM  SAÚDE
Camisa  gola  polo  em  malha  pv  (65%  poliéster  e  35%
viscose na cor branca c/ abertura em dois botões com gola
e punho na cor vermelha com barra acima do punho na
cor amarelo e pintura em silk nno peito  com brasão do
município e logo da prefeitura pintado na manga esquerda
e pintura da sigla SEMAS na manga direita e pintura nas
barras da frente e de trás nas cores amarelo e vermelho
de tamanhos bariados entre P, M, G, GG

UND Produção
Própria 200 R$ 18,79 R$ 3.758,00

16

BLUSAS  PADRONIZADAS  P/  DIVULGAÇÃO  DE
CAMPANHAS  E  CONSIENTIZAÇÃO  DE  SAÚDE  –
HOSPITAL MUNICIPAL CAMISA GOLA REDONDA COM
VÍEIS TAM VARIADOS CORES VARIADAS EM MALHA
PP  100%  POLIÉSTER  PERSONALIZADAS  COM
LOGOMARCAS FRENTE E COSTA

UND. Produção
Própria 2000 R$ 15,99 R$ 31.980,00

17

BOLSA PADRONIZADA P/ AGENTE DE SAÚDE BOLSA
DE LONA Nº10,  TIPO TIRA-COLO DE USO LATERAL,
COR AMARELA, DIM. 40 CM DE LARGURA, 34 CM DE
ALTURA,  25  CM  DE  PROFUNDIDADE  COM  DOIS
COMPARTIMENTOS  INTERNOS  E  UM  BOLSO
EXTERNO  NA  FACE  DIANTEIRA  (DIM  15  CM  DE
ALTURA,  25  CM  DE  LARGURA  E  05  CM  DE
PROFUNDIDADE); COM ALÇA DE LONA GROSSA, DE
05 CM DE LARGURA, REGULÁVEL PARA USO COSTAL
(TIPO MOCHILA ESCOLAR), FIVELAS E PONTEIRAS DE
FERRO,  ESTAMPA  COM  LOGOTIPO  NA  FACE
DIANTEIRA.

UND. Produção
Própria 200 R$ 91,00 R$ 18.200,00

19 BONÉS PADRONIZADOS P/ AGENTES DE ENDEMIAS
EM BRIM 100% ALGODÃO. UND. Produção

Própria 200 R$ 24,50 R$ 4.900,00

20 Macacão tipo SAMU EM DECIDO HIPSTOP SUPER (33%
ALGODÃO E 67% POLIESTER). UND Produção

Própria 50 R$ 269,00 R$ 13.450,00

21
CAMPO FENESTRADO GRANDE EM TECIDO CEDRO
HOSPITALAR  (100%  ALGODÃO)  MEDINDO  80CM  X
80CM.

UND. Produção
Própria 300 R$ 30,79 R$ 9.237,00

22
CAMPO FENESTRADO PEQUENO EM TECIDO CEDRO
HOSPITALAR (100% ALGODÃO) MEDINDO 25 CM X 25
CM.

UND. Produção
Própria 300 R$ 20,99 R$ 6.297,00

23 CAPAS P/  MACA TAMANHOS VARIADOS EM TECIDO
CEDRO HOSPITALAR (100% ALGODÃO). UND. Produção

Própria 300 R$ 30,29 R$ 9.087,00

24 CAPOTES P/ CENTRO CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM
LEVE (100% ALGODÃO). UND. Produção

Própria 50 R$ 30,29 R$ 1.514,50
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25

COLETES  P/  AGENTES  DE  SAÚDE  COLETE  PARA
AGENTE  DA  AÇÃO  E  VIGILÂNCIA  EM  SAÚDE  –
ADULTO - EM BRIM LEVE (SARJA COMPOSIÇÃO 100%
ALGODÃO, ARMAÇÃO 2 X 1); NA COR AZUL ROYAL;
DOIS  BOLSOS LATERAIS  TIPO  FACA,  ELÁSTICO NA
CINTURA. TAMANHO P,M,G E GG.

UND. Produção
Própria 200 R$ 39,98 R$ 7.996,00

26

COLETES  P/  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  COLETE  PARA
AGENTE  DA  AÇÃO  E  VIGILÂNCIA  EM  SAÚDE  –
ADULTO - EM BRIM LEVE (SARJA COMPOSIÇÃO 100%
ALGODÃO, ARMAÇÃO 2 X 1); NA COR AZUL ROYAL;
DOIS  BOLSOS LATERAIS  TIPO  FACA,  ELÁSTICO NA
CINTURA. TAMANHO P,M,G E GG.

UND. Produção
Própria 200 R$ 39,65 R$ 7.930,00

27 JALECOS P/ ENFERMEIROS EM TECIDO GABARDINE
(100% POLIÉSTER) DE TAMANHOS VARIADOS. UND. Produção

Própria 300 R$ 29,99 R$ 8.997,00

28
LENÇÓIS C/ ELÁSTICO P/ BERÇO EM TECIDO PERCAL
(80% ALGODÃO E 20% POLIESTER) MEDINDO 130 CM
X 70 CM.

UND. Produção
Própria 200 R$ 30,39 R$ 6.078,00

29
LENÇÓIS  HOSPITALAR  C/  ELÁSTICO  EM  TECIDO
PERCAL  (80%  ALGODÃO  E  20%  POLIESTER)
MEDINDO 180 CM X 90 CM.

UND. Produção
Própria 300 R$ 30,29 R$ 9.087,00

30
LENÇÓIS  HOSPITALAR  SEM  ELÁSTICO  EM  TECIDO
PERCAL  (80%  ALGODÃO  E  20%  POLIESTER)
MEDINDO 2,50 CM X 1,50 CM.

UND. Produção
Própria 300 R$ 29,99 R$ 8.997,00

31 PANOS  P/  BANDEIJA  TAMANHOS  VARIADOS  EM
TECIDO CEDRO HOSPITALAR (100% ALGODÃO). UND. Produção

Própria 200 R$ 13,49 R$ 2.698,00

32
PANOS P/ MESA CIRÚRGICA TAMANHO PADRÃO EM
TECIDO  CEDRO  HOSPITALAR  (100%  ALGODÃO)
MEDINDO 1,20 M X 2,00 M

UND. Produção
Própria 500 R$ 62,99 R$ 31.495,00

33 PANOS  P/  MESA  INSTRUMENTADORA  EM  TECIDO
CEDRO HOSPITALAR (100% ALGODÃO). UND. Produção

Própria 300 R$ 28,99 R$ 8.697,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 260.934,50

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 309.384,50

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
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DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 
I.  Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Assistência
Social,  esta Ata de Registro  de Preços,  providenciando a indicação, sempre que solicitado,  dos fornecedores,  para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II.  Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim,
a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III.  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretarias Municipais.
IV.  Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de
divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA:  Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos
participantes,  formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria,  podendo também conforme o caso  a
Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes. 
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário,  mediante apresentação do documento fiscal  competente,
juntamente com os documentos pertinentes.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes
casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações
junto aos fornecedores registrados.
Parágrafo  Segundo:  Quando  os  preços  registrados,  por  motivo  superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  a  PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA deverá:
I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 
III.  Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual
oportunidade de negociação;
Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO,
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:
I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;
II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;
VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento
convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata; 
Parágrafo Único:  Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
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I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA por prazo de até 5 (cinco) anos; 
II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
III  - Advertência.
IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em
desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de
15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura
Municipal de PASTOS BONS - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão
temporária ou declaração de inidoneidade;
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta,
poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro:  As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou
cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus  incisos I, III e IV, facultada o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
Parágrafo Primeiro:  Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
Parágrafo Segundo:  Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e,
não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada
má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas
que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do
Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  O  presente  registro  decorre  de  adjudicação  às  PROMITENTES  CONTRATADAS  dos  objetos,  cujas  descrições,
quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:  Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços
nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:  Fica eleito  o  foro da Comarca do Município de Pastos Bons/MA, para dirimir  quaisquer dúvidas decorrentes da
execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.
Pastos Bons – MA, 18 de novembro de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PASTOS BONS – MA; Paulo Emilio Alves Ribeiro; Secretário Municipal de Administração; ÓRGÃO
GERENCIADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS – MA; Claudiana Câmara Guimarães Costa; Secretária Municipal de Educação; ÓRGÃO
GERENCIADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS – MA; Vera Lucia Ferreira Costa Mota; Secretária Municipal de Saúde; ÓRGÃO GERENCIADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PASTOS BONS – MA; Marcia Barbalho Teixeira Rêgo; Secretária Municipal de Assistência
Social; ÓRGÃO GERENCIADOR
ATELIE  LOPES  LTDA  –  ME  CPNJ:  24.846.697/0001-84;  Sandra  Maria  Sousa  Lopes  CPF  nº  798.728.321-53   RG  nº  063826652017-7;
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.241022/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2022  – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/11/2022 
ABERTURA: 09:00 HORAS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 039/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022   - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO  PARA A  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA  EM  GERAL COM  CONFECÇÃO E  FORNECIMENTO DE
ROUPARIA EM GERAL, TECIDOS E CORRELATOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 009.241022/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA,  reuniram-se na sala da COMISSÃO
PERMANENTE DE  LICITAÇÃO,  situada  no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, o  Sr° Paulo Emilio Alves
Ribeiro, Secretário Municipal De Administração, responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal De Administração, a Srª Vera Lucia Ferreira
Costa Mota, Secretária Municipal de Saúde, responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Saúde, a Srª Claudiana Câmara Guimarães
Costa, Secretária Municipal de Educação, responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Educação a Srª Marcia Barbalho Teixeira
Rêgo, Secretária Municipal De Assistência Social,  responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Assistência Social denominados:
ORDENADORAS  DE  DESPESAS  e  ÓRGÃOS GERENCIADORES  da  presente  ATA DE REGISTRO  DE  PREÇOS Nº  039/2022,  e  o  Senhor:  João
Evangelista Ladeira de Lucena,  portadora do CPF nº 224.764.073-72, RG nº 771.480/SSP-MA, representante da empesa: JUJU MALHAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA,   inscrita no CPNJ sob o Nº 26.073.336/0001-78, Localizada na Rua Ceará, nº 197, Bairro Juçara, Imperatriz/MA - CEP: 65.900-530,
respectivamente, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face da proposta vencedora apresentada no Pregão Eletrônico nº 009/2022- SRP,
cuja ata e demais atos foram homologados pelas autoridades administrativas, RESOLVERAM: Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa,
nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e
as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
conforme as cláusulas seguintes:  
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, conforme dados abaixo, para a prestação de
serviços de malharia em geral  com confecção e fornecimento de rouparia em geral,  tecidos e correlatos em geral  para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes
do edital  do PREGÃO ELETRÔNICO N.   009/2022 – Sistema de Registro  de Preços -  SRP, bem como da proposta comercial  das PROMITENTES
CONTRATADAS.
Dados da Empresa: JUJU MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 26.073.336/0001-78 Inscrição Estadual: 
125037023

Endereço: Rua Ceará, nº 197, Bairro Juçara, Imperatriz/MA - CEP: 65.900-530 Inscrição Municipal:
953369

Tel./Fax: (99)98124-0011 / 99 8124-0011  EMAIL: gedsonnn@gmail.com     
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso
para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 
I.  Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação
formal.
II.  Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências  das Secretarias Municipais, conforme solicitações, acompanhada das respectivas
notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município  em prazo não superior a 01 (um) dia, contados
a partir da data da ordem de fornecimento.
III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV.  Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

mailto:gedsonnn@gmail.com
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VII.  Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.
VIII.  Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, sendo
vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

Malharia em geral com confecção e fornecimento - Secretaria Municipal de Administração

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND. MARCA QUANT. V. UNIT  V. TOTAL 

1
CAMISA  BRANCA  GOLA  REDONDA  EM  MALHA  PP
100% POLIÉSTER  COM  SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E
COSTA  TAMANHOS VARIADOS

UND. Serviços
Próprios 3000 R$ 14,00 R$ 42.000,00

2

Camisa  gola  polo  em  malha  pv  (65%  poliéster  e  35%
viscose na cor branca c/ abertura em dois botões com gola
e punho na cor vermelha com barra acima do punho na cor
amarelo  e  pintura  em  silk  nno  peito  com  brasão  do
município e logo da prefeitura pintado na manga esquerda
e pintura da sigla SEMAD na manga direita e pintura nas
barras da frente e de trás nas cores amarelo e vermelho de
tamanhos bariados entre P, M, G, GG

UND. Serviços
Próprios 800 R$ 21,00 R$ 16.800,00

VALOR TOTAL  DO LOTE R$ 58.800,00

Malharia em geral com confecção e fornecimento - Secretaria Municipal de Educação

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND. MARCA QUANT. V. UNIT  V. TOTAL 

5

CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS TAM VARIADOS
CORES  VARIADAS EM  MALHA PP 100%  POLIÉSTER
PERSONALIZADAS  COM  LOGOMARCAS  FRENTE  E
COSTA

UND. Serviços
Próprios 4000 R$ 12,49 R$ 49.960,00

6

Camisa  gola  polo  em  malha  pv  (65%  poliéster  e  35%
viscose na cor branca c/ abertura em dois botões com gola
e punho na cor vermelha com barra acima do punho na cor
amarelo  e  pintura  em  silk  nno  peito  com  brasão  do
município e logo da prefeitura pintado na manga esquerda
e pintura da sigla SEDUC na manga direita e pintura nas
barras da frente e de trás nas cores amarelo e vermelho de
tamanhos bariados entre P, M, G, GG

UND. Serviços
Próprios 1000 R$ 20,00 R$ 20.000,00
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7

Camisa em malha pv (100% poliéster) 160 de gramatura
com gola em ribana pv na cor vermelha com duas barras
nas  mangas  sendo uma amarela  e outra vermelha  com
pintura do brasão do município no peito juntamente com
duas pinturas em silk nas mangas sendo uma em cada
manga (unicef e logo da prefeitura) e estampa nas barras
inferiores  nas  cores  amarelo  e  vermelho  tamanhos
variados entre P, M, G e GG.

UND. Serviços
Próprios 6.000 R$ 12,49 R$ 74.940,00

8

Calça em malha Helanca Colegial (100% poliéster) na cor
Vermelha  e  cintura  toda  de  elástico  rebatido  com  três
costuras  e  barra  na  ponta  das  calças  com  dois  bolsos
superiores na parte da frente e um bolso atrás lado direto
com silk da logo da prefeitura na perna esquerda tamanhos
variados.

UNID. Serviços
Próprios 4.000 R$ 19,90 R$ 79.600,00

9

Short-saia em malha Helanca Colegial (100% poliéster) na
cor Vermelha e cintura toda de elástico rebatido com três
costuras  e  barra  na  ponta  das  calças  com  dois  bolsos
superiores na parte da frente e um bolso atrás lado direto
com silk da logo da prefeitura na perna esquerda tamanhos
variados.

UNID. Serviços
Próprios 2.000 R$ 13,30 R$ 26.600,00

VALOR TOTAL  DO LOTE R$ 251.100,00

Malharia em geral com confecção e fornecimento - Secretaria Municipal de Saúde

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND. MARCA QUANT. V. UNIT  V. TOTAL 

18

BOLSA PADRONIZADAS P/ FUNASA BOLSA DE LONA
Nº10,  TIPO  TIRA-COLO  DE  USO  LATERAL,  COR
AMARELA,  DIM.  40  CM  DE  LARGURA,  34  CM  DE
ALTURA,  25  CM  DE  PROFUNDIDADE  COM  DOIS
COMPARTIMENTOS  INTERNOS  E  UM  BOLSO
EXTERNO  NA  FACE  DIANTEIRA  (DIM  15  CM  DE
ALTURA,  25  CM  DE  LARGURA  E  05  CM  DE
PROFUNDIDADE); COM ALÇA DE LONA GROSSA, DE
05 CM DE LARGURA, REGULÁVEL PARA USO COSTAL
(TIPO MOCHILA ESCOLAR), FIVELAS E PONTEIRAS DE
FERRO,  ESTAMPA  COM  LOGOTIPO  NA  FACE
DIANTEIRA.

UND. Serviços
Próprios 200 R$ 118,00 R$ 23.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 23.600,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 333.500,00
CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 
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I.  Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Assistência
Social,  esta Ata de Registro  de Preços,  providenciando a indicação, sempre que solicitado,  dos fornecedores,  para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
II.  Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim,
a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
III.  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretarias Municipais.
IV.  Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de
divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA:  Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos
participantes,  formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria,  podendo também conforme o caso  a
Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes. 
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder
Executivo, mediante a assinatura de contrato.
DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário,  mediante apresentação do documento fiscal  competente,
juntamente com os documentos pertinentes.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes
casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações
junto aos fornecedores registrados.
Parágrafo  Segundo:  Quando  os  preços  registrados,  por  motivo  superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  a  PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA deverá:
I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 
III.  Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual
oportunidade de negociação;
Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO,
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:
I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;
II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;
VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento
convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata; 
Parágrafo Único:  Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA por prazo de até 5 (cinco) anos; 
II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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III  - Advertência.
IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em
desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de
15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura
Municipal de PASTOS BONS - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão
temporária ou declaração de inidoneidade;
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta,
poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro:  As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou
cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus  incisos I, III e IV, facultada o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
Parágrafo Primeiro:  Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
Parágrafo Segundo:  Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e,
não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada
má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas
que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do
Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  O  presente  registro  decorre  de  adjudicação  às  PROMITENTES  CONTRATADAS  dos  objetos,  cujas  descrições,
quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:  Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços
nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:  Fica eleito  o  foro da Comarca do Município de Pastos Bons/MA, para dirimir  quaisquer dúvidas decorrentes da
execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.
Pastos Bons – MA, 18 de novembro de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PASTOS BONS – MA; Paulo Emilio Alves Ribeiro; Secretário Municipal de Administração; ÓRGÃO
GERENCIADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASTOS BONS – MA; Claudiana Câmara Guimarães Costa; Secretária Municipal de Educação; ÓRGÃO
GERENCIADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASTOS BONS – MA; Vera Lucia Ferreira Costa Mota Secretária Municipal de Saúde; ÓRGÃO GERENCIADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PASTOS BONS – MA; Marcia Barbalho Teixeira Rêgo; Secretária Municipal de Assistência
Social; ÓRGÃO GERENCIADOR
JUJU MALHAS INDUSTRIA  E  COMERCIO  LTDA CPNJ:  26.073.336/0001-78;  João  Evangelista  Ladeira  de  Lucena CPF  nº  224.764.073-72,  RG nº
771.480/SSP-MA; FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO
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DECRETO  Nº.  014/2022  “Estabelece  o  expediente  dos  órgãos  da
Administração  Pública  Municipal,  em  razão  dos  jogos  da  Seleção
Brasileira de Futebol  na COPA DO MUNDO FIFA CATAR 2022, na
forma que menciona. O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS,
Estado  do  Maranhão,  no  uso  de  suas  atribuições  que  lhe  são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do município
e; DECRETA: Art. 1º- Fica estabelecido o expediente dos órgãos da
Administração  Pública  Municipal  da  Prefeitura  Municipal  de  Pastos
Bons-Ma,  em razão dos Jogos da Seleção Brasileira de Futebol  na
Copa do Mundo FIFA CATAR 2022, da seguinte forma:

No Jogo do dia 24/11/2022, o expediente se encerrará às
12h:00min (doze horas);
No Jogo do dia 28/11/2022, o expediente
se encerrará às 11h:00min (onze horas);
No jogo do dia 02/12/2022, o expediente
se encerrará às 12h:00min (doze horas); 

Parágrafo Único:  O dispositivo no caput  não se aplica,  a Comissão
Permanente  de  Licitação  –  CPL,  ao  atendimento  emergencial  do
Hospital Municipal, SAMU/USA, Centro de Referência Municipal Covid-
19,  cujas  direções  tomarão  as  medidas  necessárias  para  manter  o
atendimento  de  pronto-socorro,  remoções  para  outras  unidades  de
saúde e demais atendimentos emergenciais. Art. 2°- Este decreto entra
em vigor  na  data  de sua assinatura,  revogadas  as  disposições  em
contrário.  Palácio  José Gonçalo de Sousa,  Pastos Bons,  Estado do
Maranhão, aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte
e  dois  (2022).  ENOQUE  FERREIRA  MOTA  NETO,  Prefeito  do
Município de Pastos Bons-Ma

DECRETO  Nº.  015/2022-  Dispõe  sobre  a  elaboração  do  Plano
Municipal  pela  Primeira  Infância  e  institui  a  Comissão  Municipal
encarregada  de  promover  e  coordenar  a  elaboração  do  Plano
Municipal  pela  Primeira  Infância.  O  PREFEITO DO MUNICÍPIO  DE
PASTOS BONS (MA), no exercício das atribuições que lhe confere a
Lei  Orgânica deste Município,  em conformidade com o disposto.  Na
Constituição  Federal,  nos  arts.  30,  VI;  204;  211,  §  2º;  212  e,  em
especial,  no  art.  227,  que  determina  prioridade  absoluta  ao
atendimento dos direitos da criança e do adolescente; Na Lei 8.069, de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em
especial sobre a política de atendimento dos direitos e a diretriz da
municipalização  do  atendimento  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente;  Na Resolução no 171/2014 do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),  que estabelece os
parâmetros  para  discussão,  formulação  e  deliberação  dos  planos
decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente em âmbito

estadual, distrital e Municipal; Na Lei no 13.257, de 2016 – Marco Legal
da  Primeira  Infância,  que  estabelece  princípios  e  diretrizes  para  a
formulação  e  implementação  de  políticas  públicas  pela  Primeira
Infância, particularmente seu art. 8o , e nas Leis setoriais de saúde (no
8.080/1990  –  SUS),  educação  (no  9.294/1996  –  LDB),  assistência
social (no 12.435/2011) e demais leis sobre cultura, esporte e lazer e
proteção  especial  à  criança;  e  considerando  -  os  compromissos
internacionais firmados pelo Brasil, em especial a Convenção sobre os
Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas  com  Deficiência,  das  Nações  Unidas,  promulgadas,
respectivamente, pelos Decretos no 99.710/1990 e no 6.949/2009, bem
como outros documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário;
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aprovados pela Cúpula
da ONU em 2015, com destaque para os que dizem respeito direto às
crianças,  no  1,  no  2  e  no  10,  sobre  a  redução  da  pobreza  e  das
desigualdades a partir da infância; no 3, sobre saúde e bem-estar; no
4, sobre educação de qualidade a partir da educação infantil; e no 6,
sobre  água limpa e  saneamento;  -  Os princípios e  as  diretrizes do
Plano Nacional pela Primeira Infância, bem como seus objetivos e suas
metas,  elaborado  pela  Rede  Nacional  Primeira  Infância  e  aprovado
pelo Conanda em dezembro de 2010;  e -  os  Planos Municipais  de
Saúde, de Educação e de Assistência Social e demais planos setoriais,
DECRETA:  Art.  1º  Seja  elaborado  o  Plano  Municipal  pela  Primeira
Infância – PMPI deste Município de Pastos Bons, de duração decenal,
abrangendo os vários direitos da criança de até 6 anos de idade, com
abordagem intersetorial e a participação das instituições e setores do
governo municipal e da sociedade civil, em consonância com o Plano
Nacional pela Primeira Infância 2010-2022. § 1º Os órgãos e serviços
públicos  municipais  darão apoio  técnico  e  logístico,  dentro  de  suas
possibilidades e competências, à elaboração do Plano referido neste
artigo.§ 2º São conteúdos prioritários do Plano Municipal pela Primeira
Infância:  a  saúde,  a  alimentação  e  nutrição,  a  educação  infantil,  a
convivência  familiar  e  comunitária,  a  assistência  social  à  família  da
criança e à própria criança conforme suas necessidades, a cultura, o
brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, a proteção contra toda
forma de violência, a prevenção de acidentes, medidas que evitem a
exposição  precoce  à  comunicação  mercadológica  e  a  indução  ao
consumismo. Art. 2º Fica instituída a Comissão Municipal Intersetorial
com  a  finalidade  de  promover  e  coordenar  a  elaboração  do  Plano
Municipal pela Primeira Infância de Pastos Bons, que será integrada
por  representantes:  a)  Articuladora  do  Selo  UNICEF:  Lidiane
Fernandes  da  Silva  Sousa;  b)  Secretaria  de  Educação:  Claudiana
Câmara Guimarães Costa c) Secretaria de Saúde: Vera Lúcia Ferreira
Costa  Mota  d)  Secretaria  de  Assistência  Social:  Márcia  Barbalho
Teixeira  e)  Secretaria  do  Meio  Ambiente:  Raifran  de  Jesus  Silva  f)
Mobilização:  Nathania  da Silva  Vieira,  Maria  de  Jesus  Nogueira  de
Santana e Gabriela Lopes da Costa;  g) Coordenação da BAE: Maria
do  Socorro  Francelino  de  Sousa;   h)  Coordenação  Educacional:
Débora do Socorro Cruz da Silva Barros; i) Coordenação do Campo:
Antônia Kátia Coelho de Sousa Pacheco;  j) Coordenação Educação
Infantil:  Dayana  Rackel  Correia  de  Sousa;  k)  Coordenação  de
Educação Inclusiva: Valbea Pereira da Silva Souza l) Coordenação do
CRAS:  Jêirlany Rocha Fonsêca Teixeira;   m)  Coordenação Criança
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Feliz: Maria de Jesus Nogueira de Santana;  n) Coordenação Atenção
Básica: Karita Tuanny Coelho Castro Oliveira; o) Pastoral da Criança:
Maria Eunice Gonzaga da Silva; p) Conselho Tutelar: Suzana Ribeiro
Costa e Maria de José Sousa A. da Silva; q) CMDCA: Maria de Jesus
Nogueira de Santana e Márcia Barbalho Teixeira r) Ministério Público:
Antônio Reginaldo Fernandes Farias s) Grupo Comunitário: Domingos
Pereira da Costa t) Secretário de Infraestrutura: Francisco das Chagas
Leite Soares u)  Secretário do Esporte:  José Ribamar  Oliveira  Rêgo
Júnior v)  Secretária  de  Finanças:  Liduina  Xavier  Sandes  Mota x)
Conselho da Educação: Ana Paula Brito Sousa W) Conselho da Saúde:
Karita Tuanny Coêlho Castro Oliveira Y) Conselho Tutelar:  Rosimeire
Gomes  S.  Ladeira §1º  Representantes  do  Ministério  Público,  da
Defensoria  Pública,  do  Poder  Judiciário  e  de  outras  instituições
públicas poderão participar da Comissão Intersetorial na condição de
convidados em caráter permanente, com direito a voz e voto. § 2º A
Comissão poderá convidar profissionais e especialistas das diferentes
áreas  e  direitos  da  criança  para  reuniões,  debates,  palestras,
seminários, com o objetivo de aprofundar a análise dos temas e propor
sugestões  para  o  PMPI.  Art.  3º  Crianças  de  3  a  6  anos  de  idade
participarão  da  construção  do  PMPI  em  conformidade  com  suas
características etárias e de desenvolvimento, por meio de atividades
que,  por  suas  diferentes  linguagens,  possam  expressar  seus
sentimentos, suas percepções, seus desejos e suas ideias em relação
aos assuntos que lhes dizem respeito. § 1º A participação das crianças
será  organizada  e  conduzida  por  profissionais  qualificados  em
processo  de  escuta  de  crianças  dessa  faixa  etária,  segundo  as
diretrizes estabelecidas pelo Marco Legal da Primeira Infância – Lei no
13.257/2016,  em  seu  art.  4º,  caput  e  parágrafo  único.  §  2º  As
contribuições  das  crianças  serão  levadas  em  conta  na  redação  do
Plano Municipal pela Primeira Infância e elas serão informadas sobre o
aproveitamento  de  suas  ideias.  Art.  4º  A  Comissão  Municipal
Intersetorial apresentará a versão preliminar do PMPI às organizações
governamentais  e  da  sociedade  civil  que  participaram  de  sua
elaboração e à sociedade em geral, para debate, aperfeiçoamento e
aprovação. § 1º A apresentação poderá ser feita sob a forma, entre
outras,  de  consulta  pública,  audiência  pública,  seminário,  fóruns
temáticos.  §  2º  O PMPI  de Pastos Bons  deverá  ser  aprovado pelo
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,
conforme sua competência legal  de órgão deliberativo e controlador
das ações relacionadas à criança e ao adolescente. Art. 5º O Plano
Municipal  pela  Primeira  Infância  de  Pastos  Bons  será  enviado  pelo
Prefeito  Municipal  Enoque  Ferreira  Mota  Neto  à  Câmara  de
Vereadores,  acompanhado  de  exposição  de  motivos  e  minuta  de
Projeto de Lei de sua aprovação.  Art. 6º Este decreto entra em vigor
na data  de sua assinatura,  revogadas  as disposições  em contrário.
Palácio José Gonçalo de Sousa, Pastos Bons, Estado do Maranhão,
aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil  e vinte e dois
(2022). ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, Prefeito do Município de
Pastos Bons-Ma
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