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VALIDADE: rz (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Dirário
Oficial do Estado do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão,
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de
Âlmeida no 863 - Centro - São Bernardo/MA, inscrito no CNPJ sob o no. o6.125.389/0001-88,
representado neste ato pela Secretária de Educação SÉ. SAMIA COELHO MOREIRA
CARVALHO portador do RG: tr161545520tr1-2 e CPF: 447.o97.243-9r, residente e domiciüado
na cidade de Magalhães de Almeida/MÁ, RESOLYE, registrar os preços da empresa: A E

MENDES EPP - LMARIA ECONÔMlCA, inscrita no CNPf ne.4L.472.655 /0001-40, sediada na Rua de
Nazaré nr 328 - Centro - São Luis/MA, neste ato representada pelo Senhor: Antonio Eduardo
Mendes, portador da Carteira de Identidade Ns 000066637996-3 SSP/MA e do CPF nq.

166.643.103-68, nas quantidades esümadas na sec$o quâtro desta Ata de Registro de Preços, de
acordo com a classifica$o por elas alcançada por item, atendendo as condições preüstas no
insfoirmento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da [.ei no. 8.6661%, ki no. ro.5zo/zooz, [.ei Complementar no.
rz3/zoo6 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBIETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
fornecimento parcelado de Material didático pedagógico, para atender a Secretaria de Educação
e Secretaria de Assistência social do Município de São Bemardo - Md conforme condiÉes e

especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.r.r - Este instrumento não obriga aos ÓRCÃOSTENIDADES a firmarem contÍatações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisi$o do(s), obedecidas
a legisla$o pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fomecimento,
em igualdade de condições.

2.ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARflCIPANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. oo1/z.otg.
PREGÃo PRESENCTaL sRP No. oo6/zo19
PROCESSO ÁDMINISTRATIVO No. zorgorooT

z.r - A Ata de Regisho de Prcços, durante sua ügência, poderá ser utilizada por qualquer ôrgão
ou entidade da Âdministração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos
públicos, estatais ou ainda de regime púprio que não tenha participado do certame licitatório
mediante preüa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de prcços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deveúo manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador
tla Àta, para que este indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classifica$o.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitaSo ou 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 5o% (cinquenta por cento) dos quantitaüvos registrados na Ata de Registro de Preços durante
sua ügência, e ainda o quanütativo decorrrnte das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
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regisho de pÍeços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislação ügente.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REIGISTRO DE PREÇOS

3.r - O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Educação da Prefeitura
Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Pr€sente Ata teú valiilade de rz (doze) meses, contados a paúir de sua publica$o no
Jornal Oficial do Estado/MA.

3.3 - Â SECRETARIA/ÓRCÃOSTENIIOAOES participantes desta Ata de Registro de Preços
são: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal
de Educação; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

4. DtO CONTRATO

4.r - O preço a quantidade e a especificação dos serviços/pmdutos registrados nesta Ata
encontram-se indicados na tabela abaixo:

5

ITE
M

DE§CRIçÃO DOS PRODUTOS MÂRCA TJNID QUANT. P.
UNTÁRIO

P. TOTAL

1 Apagador de giz com estojo Souza Und R$ 4,9s r,98o,ooR$

2 Und 200 R$ 7,6s 1.53O,OOR$Apagador para quadro branco Radex

500 R$ r7,9o 8.95o,ooR$3 Balões colorido no 9 - pacote com So
unidades

Pic-Pic

4 Balões de cora$o cores vaúadas - pacote
com roo unidades

Pic-Pic Pct 300 R$ 14,90 4.47o,ooR$

Pic-Pic Pct 550 R$ 19,80 ro.89o,ooR$Balôes metálicos pacote com 5o unidades

6 Baràante para de algodão z5og São João Und 300 R$ 11,7s R$ 3.525,oo

7 Baràante para embalagem tipo Nylon
(+oom)

Itamil Rolo 450 R$ 12,60 RS 7.92o,oO

R$ 21,Ss R$ ro-775,oo8 Barbante similar ou igual ao Euro Roma
4/8,457 metros

Euro
Roma

Rolo 500

R$ 2.O55,OO9 Bexiga (balões canudo) corrs variadas -
pacote com 5o unidades

Pic-Pic Pct 300 R$ 6,85

Und 60o R$ 3A5 RS 2.O7O,OO10 Bola isopor - diâmetm roomm, aplica@o
artes

Isopor'lan
dia

4.620,ooRS11 Bola isopor - diâmetm 2oomm,
aplica@o artes

Isoporlan
dia

Und 300 R$ t',4o

5.4óo,ooR$t2 Caderno brochura capa flexivel pequeno
de 9ó folhas

Jandaia Und 1200 RS 4,55

13 Caderno de caligrafia 4o folhas capa dura Tilihra Und 500 R$ ó,2o 3.1OO,OOR$

t4 Cademo de capa dura - cor vaúada
tamanho pequeno brochura 48 folhas

Tilibra Und 500 R$ 3,90 1.95o,ooR$

15 Caderno de desenho espiral capa flexivel
(grande de 48 folhas)

Tilibra Und 700 RS 4,90 3.430,ooR$

16 Und 500 R$ 23,50 11.75o,OORSCademo de Matéria capa dura (ro
matérias) espiral

Tilibra

Und 300 R$ 25,50 7.65o,qPRSt7 Caderno de música grande Tilibra

q
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18 Caneta hidrogúfica (ponta porosa) Tilibra Und 100 R$ 6,3S RS ó35,oo
Cartolina cârtão (cores variadas) vmp Íolhas 25Oo R$ 1,35 R$

20 Cartolina Comum - formato 66(5ocm,
r9ogr. Cartolina, material celulose
Yegetal, grarnatura 18og/m2,
comprimido 73omm, folha. Cores
Variadas

vmP Und 3500 R$ o,85 R§ 2.975,oo

2L Cartolina Guache (cores lariadas) vmp folhas 25Oo RS 1,98 R$ 4.950,oo
Clipe tratamento superficial niquelado
tamsnho 4/o material metal aço inox
formato traçâdo colorido (caixa com 5o
unidades)

Bacchi Caüa 250 R$ 2,75 RS 6A7,So

Clipe trâtamento superficial niquelado
tamanho 6/0 material metal aço inox
formato traçado coloüdo (caixa com 5o
unidades)

Bacchi CaLra 150 R$ 3,4o R$ 51O,OO

Cola colorida (caüa com 4 unidades com
268)

Piratinin
ga

CaLra 400 R$ 5,25 RS 2.1OO,OO

Cola E.VÁ (caixa com 06 unidades) Piratinin
ga

Caixa 300 R$ 44,4s R$ 13.335,oo

26 Cola gliter (caixa com o6 unidades) cores
variadas

Piratinin
8a

Caixa 6oo R$ rr,85 R§ 7.r1O!OO

Cola isopor rkg Iris CaLra 7o R$ 429,90 29.623,ooRS

28 Cola isopor de 45og (caixa com r: V) Piratinin
ga

Caixa 100 R$ r7o,so R$ 17.O5O,Oo

Lt.9O7,OOR$29 Cola Quente - cola, composi@o silicone,
aplica@o pistola quente, csracteristicas
adicionais com r5mm de diârnetro e
roomm de comprimento, tipo bastão -
rkg

Rendcoll
a

Pct 270 RS 44,ro

R$
9.OOO,OO

Cola quente - cola, composi@o silicone,
aplica@o pistola quente, caracteristicâs
adicionais com 8mm de diâmetro e
roomm de comprimento, tipo bastão -
rkg

Rendcoll
a

Pct 200 R$ 45,oo

Brw folhas 25Oo R$ 7,40 18.Soo,ooR$3r E.V.A folhas com gliter cores varidas

folhas 15OO R$ 6,40 R$
9.óoo,oo

E Vâ folhas multicorcs (estampado ou
listrado)

Brw

7.125,OOR$E.V.A folhas atoalhado Brw íolhas 15OO RS 4,?S
Metro 500 R$ 14,70 7.350,ooR$34 Feltro (MTS) - Cores variadas Santa Fé

J5 Fita adesiva - colorida rzmm x rom, peça
composta por filme de boop e adesivo z5
acílico à base d'água. Descri@o
completa: Íita adesiva para trabalhos
escolares, fechamento de envelopes,
identificaSes, lacração de pacotes leves,
fechamento de sacos plásticos. Cor
escolha da Administração Municipal

Eurocel Und 150 R$ 6,8s R$ r.o27,5o

Fitas decortivas cores vaúadas r6mm x
5om

Rizzo Rolo 350 R$ 4,90 1.715,ooR$

37 Filtro de Cetim (cores variadas) 9mm Najar Rolo 250 R$ 4,50 r.r25,ooR$

Brw Und 260o R$ 2,65 6.8go,ooR$38 Folha E.V.A colorido
folhas 500 R$ 2,55 1.275,OOR$Folha isopor (romm)
folhas 300 R$ s,75 r.7z5,oà-R$40 Folha isopor (3omm)

-<

I

19 3.375,oo
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62

Giz branco (caüa com 4o caixinhas com
64 unidade)

Delta Caixa 10() R$ 6r,70 R$ 6,170,oo

Giz coloüdo (caixa com 4o caixinhas com
64 unidade)

Delta Caixa 8o R$ 111,70 R$ 8.996,oo

43 Giz estaca (cera) Maripel Caixa 500 R$ 4i,9o R$ 23.95o,oo
44 Giáo de cera (caixa com tz corrs) Koala Caüa R$ 4,50 R$ 5.4oo,oo
45 Grampeador de mesa para 25 folhas Brw Und 400 R$ rs,6o R$ 6.24o,oo

46 Grampeador grande para grampeâr até
1oo folhas

Brw Und 200 R$ 8o,3o r6.o60,oo

47 Grampo para grampeadot 2616
galvanizado caixa com 5.ooo unidade

Brw Caixa 60o R$ 41,10 R$ 24.660,oo

48 Grampo z3/r3 caixa com l.ooo Bachi Caüa 200 R$ ó,80 R$ 1.36o,oo
Gliter (cores variadas) caixa com tz Caixa 100 R$ ó,8o R$

ó8o,oo
5o Hidrocor big pacote com 12 @res Brw Pct 15OO R$ 9,70 R$ 14.55o,oo

5r Hidrocor comum pacote com 12 cores Brw Pct 2qoo R$ 7,40 R$ r8.5oo,oo
Jogos educaüvos - de encaixe em
plásticos antialérgicos para manuseio de
criançasdeoaSanos

Eika Und 8o R$ 49,90 R$ 3.992,oo

l,rípis de cor (caixa com rz cores) Brw Caüa 2000 R$ 31,30 RS 62.6oo,oo
g únha de crochê (cores variadas) Inconfil Rolo 150 R$ 6,5s R$ 982,50
55 Rolo 150 R$ 5,90 R$

88s,oo
Linha para brodar cores variadas Anchor

56 Liwos de matricula grande 1oo folhas Digicor Und 100 R$ 24,so R$ 2.43o,Oo

57 Caira 500 R$ 25,60 12.800,ooR$Marca texto caixa com rz unidades Masterpri
nt

58 Massa modelar (caüa com rz) Brw Caixa 3500 R$ t,75 R$ 41.125,OO

Rolo 500 R$ ó,85 R$ 3.425,oo59 Novelo de lã (cores variadas) Circulo
r.31O,OOR$6o Palito de churrasco - pâcote com 1oo

unidades
Theoto Pct 2()0 R$ ó,5s

61 Palito de picolé ponta quadrada pacote
com so unidades

Theoto Pct 250 R$ g,4o R$
8So,oo

Theoto Pct 250 R$ 5,80 1.45o,OOR$Palito picolé - modelo ponta redonda
colorido. Paclte com 5o unidades

495,ooR$63 Palito picolé - modelo ponta r€donda cor
amadeirado. Pacote com 5o unidades

Theoto Pct 150 R$ 3,30

150 R$ 69,60 1o.44o,ooR$64 Pâpel autoadesivo tipo contact, cor
branca, gramatura 6og/mz, largura
4óomm, acabamento superfi cial
brilhante z5 metros

vmp Rolo

vmp Pct 200 R$ Z,8o 1,56O,OOR$6S Papel r4ogm para desenho (pacote com
20 folhas Â4)

folhas 25oO R$ r,35 3.375,ooR$66 Papel 4okg tamanho: 96x6ócm - cores
pârda ou branca

Suzâno

Caixa 8o R$ 176,40 14.,12,OOR$6Z Papel Aa colorido (caixa com 25 pacotes
com 1oo folhas)

Credeal Pd 500 R$ 43,oo 2r.50O,OOR$68 Papel almaço (cademo com 4oo folhas
2oox28ocm)

vmp folhas 25OO R$ r,95 RS 4.875,oo69 Papel camurça - papel câmurça, material
celulose vegetal, gramâtura 60,
comprimento 6o, largura 4o- C-or escolha
da administra@o municipal

R$
9OO,OO

7o Papel cartão - caixa com 5o folhas, de
18o g/m2, tâmanho 44. Cores variadas

Off Paper folhas 2000 R$ o,45

1200

I

vmp

Internatio
nal Paper
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7r- Papel cartão colorido 18ogm tamanho
48x66cm

vmp folhas 2200 4.29O,OOR$

72 Papel Casca de ovo - Pacote contendo
roo folhas. Cor a escolha da
administraçáo

Masterpü
nt

Pct 100 R$ 40,18 4.o18,ooR$

Papel Celafone - formato Tocm x 89cm.
Cor a escolha da administraSo

vmp folhas R$ 1,9s R$ 2.925,OO

74 Papel mnvite Â4 (t8ogm caixa com So
folhas)

Off Paper Pct 200 R$ 17,60 R$ 3.520,oo

75 Papel A4 caixa com 10 resmas Chamex Caixa 700 R$ 2go,3o R$ 1ó1.21o,oo

Z6 Papel Crepom paúnado - Íormato 48cm
x z4cm. Cor a escolha da administração
municipal

vmp folhas 500 R$ 2,4s R$ r.225,OO

Papel de presente vmP folhas 25() R$ 1,45 362,50R$

7A Papel equitografico caixa com roo folhas Unic
Carbom

Caixa 100 R$ 87,20 8.720,ooR$

79 Papel filme, transparente 28cm x loom Tawcopla
st

Rolo 25 R$ 34,30 R$ 8s7,5o

8o Papel foto tamanho 21ox297mm (44)
caixa com zo folhas - fosco

Pct 100 R$ 53,90 R$ 5.390,oo

81 Papel foto tamanho 2rox297mm (44)
caixa com :o folhas - com brilho

Masterpri
nt

Pct 5o R$ 24,25 RS 1.212,5O

82 Pct 6o R$ Bs,2sPapel fotográÍico A4 Gloss super
brilhante à prova dágua (pacote com 5o
folhas)

Masterpd
nt

2.rr5,ooR$

83 Papel laminado - Tamanho aproximado:
48x6ocm. Cor esco)ha da adminiíra$o
municipal

vmp folhas 3500 R$ 2,25 R$ 7.875,oo

84 Papel manteiga vmP folhas 500 R$ 3,8o 1.goo,ooR$

ll.ooo,ooR$85 Papel micro-ondulado = vmp folhas 25OO R$ 4,40
86 Papel pardo Scrity tolhas 25Oo R$ o,95 R$ 2.375,oo

R$ o,2o R$
3OO,OO

87 Papel seda vmp folhas 15OO

Papel tipo canson para desenho (pacote
com zo folhas A4)

vmp folhas 50OO R$ o,35 1.75O,OOR$

Âcp Und 20() R$ 28,40 S.68o,ooR$89 Pasta catálogo com 5o folhas

9o Pasta com caneletas Acp Und 400 R$ 2,44 R$

91 Pasta Plásücâ com Ába Ofrcio larga
Cristal

Acp Und 15OO R$ s,4o RS

R$ 5,40 8,1oo,ooR$92 Pasta Plástica com Âba Oficio larga Fumê Acp Und 15oo

93 Pasta Plástica com Aba Offcio larga verde Acp Und 15OO R$ 4,90 R$

Und 15OO R$ 4,90 RS94 Pasta Plástica com Aba Offcio larga
vermelha

Acp

Ácp Und 2000 R$ 2,4s R$
4.90O,OO

95 Pasta Plástica com Aba Offcio fina Cristal

Und 1200 R$ 2,3s 2.820,ooR$Pasta Plástica com Aba Oficio fina Fumê Acp

97 Pasta Plástica com Aba Ofício fina verde Acp Und 1200 R$ 2,48 2.94o,ooR$

R$ 2,45 R$98 Pasta Plástica com Aba Offcio fina
lcrmelha

Acp Und 1200

Und 500 R$ 19,60 R$
9.8oo,oo

gg Pasta sanfonada com diüúrias rz
divisórias

Polibras

Und 300 R$ 22,ss 6.765,ooR$too Perfurador de papel para até zo folhas Brw
101 Perfurador de papel para até 6o folhas Brw Und 150 R$ 134,25 20.137,5oR$

R$to2 Pincel de pelo para pintura (grande) No
1ó

tÉo&lÉo Und 500 R$ 3,90

R$ 1,9s

15OO

Brw

976,oo
8.1oo,oo

7.350,oo

7.35o,oo

I
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r13

ro3 Pincel de pelo para pintura (m&io) No
to

Leo&lÊo Und qoo R$ 3,90 R$ 1.95o,OO

104 Pincel de pelo para pintum (pequeno) l-eo&lro Und 500 R$ 2,9s R$ 1.475,oo
105 Pincel para quadro branco (caixa com rz

unidades)
Brw CaLra 500 R$ 86,25 R$ 43.125,oo

106 Pincel para retroprojetor z.o (caixa com
rz uniades)

Brw CaLra 100 R$ 44,oo R$
4.40O,OO

107 Pincel permanente para CD/DVD Brw Und 250 R$ 2,9o R$ 725,oo
108 Pistola grande para cola quente Brw Und 750 R$ 33,30 R$ 24.975,oo
ro9 Psitola pequena para cola quente Brw Und 750 R$ 24,so R$ 18.375,oo
110 Prancheta em Acrílico - Cor variadâ Waleu Und 500 R$ 17,60 R$

8.8oo,oo
lll Quadro branco z,oom x t,2om Souza Und 200 R$ 182,20 36.44o,oo

Quadro branco grande r,5om x r,zom Souza Und 18o R$ 1óo,7o R$ 28.926,oo

Quadro branco médio lm x Tocm Souza Und 100 R$ SgBo R$ 8.33o,oo
tr4 Quadro branco pequeno Toxsocm Souza Und 5o R$ s2,í5 2.627,5oR$

115 Sâco Plástico - pam pasta portfólio
(pacote com roo unidade)

Acp Pct §o R$ 29,9s R$ 1.497,50

Und 2.925,OOR$Saco plástico para presente Vmp 1<OO R$ 1,95

1L7 Serpentina Leticia Pct 500 R$ 8,so R$ 4.15o,oo
T.N.T cores variadas (peça com 5om) Santa Fé Pct 500 R$ 79,75 39.875,ooR$

119 Tabuada grande r/4 Bahia
Artes

Und r5oo R$ 1,9.5 2.925,ooR$

120 Und 1200 R$ 2,4s R$ 2.94O,OOTesoura 5 pol sem ponta Brw
\21 Tesoura picotar Brw Und 500 RS 7,95 3.975,ooR$

Und 250 R$ 6,9s t.737,50R$122 Tesoura grande ztcm Brw
r23 Tesoura média rTcm Brw Und 200 R$ 4,90 R$

98o,oo
Caixa r200 R$ 4,9s 5.94O,OOR$124 Tinta guache (caixa com o6 unidades) Koala

35.625,ooR$125 Tinta para tecido (caüa com tz
unidades)

Acrilex Caixa 750 R$ 47,50

vAIoR ToTAL REGISTRADo Rü r.160.950,00 ( um milhão cento e sessenta mil
Dovecentos e cinquenta neais)

5. DA ENTREGA

S.r - Os itens r€gistrados deverão ser executados confoEne termo de referencia do Edital de
forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para enttga seú diário conforme solicitaÉo e pedido efetuado pelo
departamento de compras da Secretaria de Educa@o da Prefeitura Municipal de São Bernardo -
MA.

6. DAS OBRTGAÇÓFS DACOtlJ:rnereOA

6.r - Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria de Educação da
Prefeitura Municipal, de acordo com as especificâções do edital, responsabilizandG.se por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forcm solicitados pela Secretaria de EducaÉo da Pr€feitura
Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência
mediatamente e por escúto, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos
atos de sua rcsponsabilidade;

aÀ
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6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fomecimento, inclusive considerados os casos de grwe ou paralisaSo de qualquer nafureza;

64 - 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, má execução ou inexecu$o dos
serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal qualquer
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento
de correspondência;

CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.6 - respeitar e fazer cumpúr a legisla$o de segurançá e AdministraÉo no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à púpria Prefeitura em cãio de ausência 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, com fiel observância as exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

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

6-ro - O atraso na execuSo caberá penalidade e sanções preüstas no item 12 da presente Ata.

7, DAS OBRIGAÇÕES DACONTr,ATA]MTE

7.r - Convocar a licitante vencedora para a assinar contrato e retirar a Ordem de Fornecimento
dos itens registrados;

7,2 - Fornecer à empresa a ser con&atada todas as informações e esclarecimentos que venham a
ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificâr por escrito, à emprcsa contÍatada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

7.s - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do rcgistro, enquanto pendente de
liquida$o e qualquer obriga$o. Esse fato não seú gerador de direito a reajustâmento de preços
ou a atualização monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execu$o das obrigações assumidas pelo contratado.

S.DOPAGAMENTO

8.r - O pagamento seú efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente
atestada pela Secretaria responsável;

8.2 - O Contratâdo/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do
item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.
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8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que moüvaram sua rejeição,
sendo o pagamento realizado após a reapresenta$o das notas fiscais/íaturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentaú o FORNECEDOR/CONTRÂTADO das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicaú aceitação definitiva do fornecimento.

8.S - O Contratânte não efetuaú pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermódio da operação de
"factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transfeÉncia de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAIUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo peíodo de ügência da presente Ata,
admitida a reüsão no caso de desequilíbrio da equação econômico fi.nanceira inicial deste
instmmento a paftir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do
percenfu al determinado.

9.2 - Os prcços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferensá percentual apurada entre o valor originalmente constante
da pmposta e aquele ügente no mercado à época do registm;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Secretaria de
Educação da Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redu$o do preço
registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociaSo com o primeiro colocado â Secretaria de Educa$o da Prefeitura
poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislaÉo ügente, e pelo preço da primeira,
as demais empr€sas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e

nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.S - Seú considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

70. DO CANCELAMENT1O DA ATA DE Rr,GISTRO DE PREÇOS

1o.1 - A presente Ata de Registro de Preços podeú ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações;

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

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses preüstas nos incisos I a XII, XWI e XVIII do art. 78 da
l,rli 8.666/qs;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos
decorrente deste registro;

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

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

fl descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.
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ro.z - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

ro.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do fornecedor, a comunica@o
seú feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MÁ, considerando-se cancelado o preço
registrado a paúir da última publica@o.

1o.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados podeú não ser
aceita pela Prefeitura, facultando-se a estâ neste caso, a aplica$o das penalidades preüstas no
Edital.

1o.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
Fomecedor, relativas ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prermgativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, podeÉ suspender a suâ execuÉo e/ou zustar o pagamento das faturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condi$o contratual infringida.

1o.7 - AAta de Registro de Preços seÉ cancelada automaticâmente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

r1.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administra@o, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, segums, fretes,lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta
Ata de Registros de Preços.

12, DAS PENAITDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Iei 8.6661%, incidentes sobre o
valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até o5 (cinco) dias, multa de oz% (dois por cento);

b) a partir do 60 (sexto) até o limite do roo (d#mo) dia, multa de o4% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a paúir do uo (décimo primeiro) dia de
atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da ki 8.666/93, pela
inexecu$o total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da
Secretaria Municipal de Administração podeú, garantida a préüa e ampla defesa, aplicar à
Contrâtada multa de até ro% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

rz.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até ro% (dez por cento) sobrc o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão tempoária de participar de licitações e impedimento de conhatar com o
Município de São Bemardo, por prazo de até oz (dois) anos, e,

r2.3.S. Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administra$o Pública
Municipal.
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rz.4 - A licitante, adjudicatária ou contmtadâ que deixar de entregar ou apr€sentar
documenta$o falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuSo do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida pÉvia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e

contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São
Bemardo solicitaná o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual
peúodo, sem prejuízo da a@o penal correspondente na forma da lei;

r2.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizerjus, acrescida de juros moratórios de r% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não tenha nenhum valor a neceber deste órgão tla Prefeitura Municipal de São Bemardo, ser-
the-á concedido o prazo de oS (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa, Âpós esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na diüda ativa do Município,
podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12,6 - As multas preüstas nesta se$o não eximem a adjudicaüária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

rz.7 - Se a Contratada não pmceder ao recolhimento da multa no prazo de oS (cineo) dias úteis,
contados da intima$o por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o
respectivo valor será descontado dos cÉditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de
Administra$o, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
inscrição em Diüda Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de o5 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da inüma@o, podendo a Administra$o reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prxzo.

$, DOS ILICITAS PEN,.IS

r3.r - As infrações penais üpificadas naLei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma
legalmente preüsta, sem prejuízo das demais cominações apliúveis.

,4. D(LS R.ECURSôS ORÇAjô/ENTÁRIOS

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
correrão à conta de dotaSo oryamentária do ano em curso, ou das demais que possam ür a

aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

1 5. DAS D IS POAI ÇÕ LS EI,lváIS

rS.1 - Âs partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão rcgistradas por intermédio de lavratura
de temo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a esta Ata para âns de analise técúca, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão Presencial para Registro de Preço no. oo6/zo19 e seus anexos e as propostas das
licitantes classifr cadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o conüato decorrente do presente registro para qualquer
opera@o frnanceira, sem preüa e expressa autoúzação da Prefeitura.

16, DO FORO

I
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16.r - Âs partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranh
como competente para dirimir quaisquer questões oúundas do presente contrato, inclusive os
casos omissos, que não puderem ser resolüdos pela üa administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais priülegiado que seja.

16.2 - e por estârcm de acordo, as partes 6rmam a presente Ata, em 03 (três) üas de igual teor e
forma para um só efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma
do Art. 60 da t€i 8.666/93.

- MA, r5 de fevereiro de zor9.

Sâm o
de Educação
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