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PREGÃO PRESENCIAL - SRP N'. 02212019
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 91 OOOS/201 9

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário OÍicial
do Município ou do Estado do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranháo,
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, loc€lizada na Na Pçá Bernardo coêlho de
Almeida 863 - Centro - São Bemardo-lúa, inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.389/0001-88,
representado neste ato pela secretária Municipal de EducaÉo: sÀMn coELHo MoREIRA
CARVALHO RG: 016154552001-2 CPF: 447.O37.243-91 residente e domiciliada na cidade dê
Magalhães de Almeida/MA, RESOLVE, registrar os preços da empresa EDSON P COSTA
JUNIOR EIRELI - INOVE, inscrita no CNPJ n". 35.1A7.27A1WO14z sediada na Av. Senador
Arêa Leào n" 2185 - Torre - 01 - Sala - 1101 - Joquei - Teresina - Pl, neste ato representada
pelo Senhor: Edson Pinheiro Costa Júnior portador da Carteira de ldentidade No 36190096X
SSP/SP e do CPF no. 417.338.27!15, residente e domiciliado na cidadê de Fortaleza/CE, nas
quantidades estimadas na secÉo quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo mm a
classificaÉo por elas alcançâda por item, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e es constantes desta Ata de Registro de Preços, suieitando-se as partes às normas
conslanles da Lei no. 8.666/93, Lei no. 10.52012002, Lei Complementar no. 12312006 e suas
alteraçÕes, e em conformidade com as disposições a seguir:

I .1 - A presente licitaÉo tem por objeto o Registro de Preços para futura e evêntual
fornecimento de Livros didáticos e pedagógicos, para atender a Secrêtaria dê EducaÉo do
Município de São Bernardo - MA, conforme condições e especmcações constantês nesta Ala, no
Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOSleltTlDADES a firmarem contrataçóes nas
quantidades estimadas, podendo oconer licitaÉes especilicas para aquisiÉo do(s), obedecidas
a legislaÉo pertinênte, sendo assêgurâda ao detentor do registro a preferência de fornecimênto,
em igualdade de condiçoes.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá sêÍ utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração inclusive autarquias fêderais, estaduais ou municipais dê órgãos
públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tênha participado do certame licitatório
mêdiante previâ consulta ao órgáo gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejaÍem ÍazeÍ
uso da Ata de Registro de Preços, deveráo maniÍestar seu interesse junto ao órgão gerenciador
da Ata, para que este indique os possíveis fomecedores e respeclivos preços a serem praticados,
obêdecida a ordem de classificaÉo.

2.3 - Caberá ao fornecedor benêficiário da Ata de Registro de PÍeços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independêntemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudiquê as obrigações
ânteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, náo poderão excêder, por órgâo 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 adesóes à ata de registro de preÇos não

1. DO OBJETO
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poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de prêços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não pârticipantes que, desde que devidamente comprovada a vantagêm e o
cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento câberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá vâlidade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no
Jornal Oficial do Municipio - DOM ou do Estado/MA DOE.

3.3 - A SECRETARIAJÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de PreÇos
sâo: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras lnfraestrutura Urbana e Rural;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvamenlo Urbano e Rural; Secretaria Municipal
de Educação; Secretaria Municipal de AdministraÉo; Secrelaria Municipal de Administração;
Secretada Municipal dê Finanças e Planejamento; Sêcretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social; Secretaria de eultura, Esportes e Lazer:

4. DO CONTRATO

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

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens rêgistrados dêveráo ser executados conforme termo de referência do Edital de
Íorma Íracionada (se necessário), e de acordo com o contÍeto e conforme forem solicitados pelo
setor compêtente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitaçao e pedido efetuado pelo
departamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6. DAS OBRTGAçÔES OICOHTUnOa

6.'l - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Preíeitura Municipal, de
acordo com as especificações do êdital, responsabilizando-sê por evêntuais preluízos
decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prêstar os esclarecimentos que íorem solicitados pela Prêíeitura Municipal, cujas
reclamaçôes se obrigam a atender prontamênte, bem mmo dar ciência mediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que veriÍicâr quando da execução dos atos de suâ
r€sponsabilidadê;

NR DESCRTÇÃO UND OTD VRL UNT VLR TOTAL

1 LIVRO PARÂ EOUCAçÃO INFANTIL .VOLUME 1

MODERNA
KIT 1000 188,00 188.000,00

2 LIVRO PARA
MODERNA

EDUCAçÃO INFANTIL ,VOLUME 2 KIT '1000 188,00 188.000.00

3 LIVRO PARA
MODERNA

EDUCAÇAO INFANTIL ,VOLUME 3 KIT 1000 188,00 188.000,00

4 LIVRO PARA
MODERNA

EDUCAçÃO INFANTIL ,VOLUME 4 KIT 1000 188,00 '188.000,00

5 LIVRO PARA
IVODERNA

EDUCAÇÃO INFANTIL ,VOLUME 5 KIT í000 188,00 188.000,00

940.000.00
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6.3 - Promover todos os meaos necessários à garantia da plena operacionâlidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos dê greve ou paralisâÉo de qualquer naturezai

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo Íomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, náo
poderá ser alêgada como motivo dê forçâ maior para o atraso, má execução ou inexecução dos
sêrviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujêita pelo náo
cumprimento dos prazos e demais condiÉes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteraÇão ocorrida no endêreço,
conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de conespondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislaÉo de segurança e Administragão no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o peÍfeito cumprimênlo do fomecimenlo a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus deconentes. Tal fiscalzaÉo dar-se-á independentemente dâ que será
exercida por esta Prefertura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria PreÍeitura em caso de ausência ou omissão de
fiscalizaÉo de sua parte, pelos danos ou preiuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas âs medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposiçÕes legais vagêntes;

6.9 - Fornecêr os produtos, conforme estipulado neste êdital e de acordo com a proposta
apresentadai

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

7. DAS OBRIGAçÔES DA CONÍRATANTE

7.1 - ConvocâÍ a licitente vencedora para a assinar contrato e retirada da Ordem de
Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as inÍoÍmações e esclarecimêntos que venham
a ser solicitados relativamente ao objeto destê Edital;

7.3 - Eíetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Editâl;

7.4 - NotiÍicar por escrito, à êmpresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recêbimênto do objeto;

7.5 - Nênhum pagamento será efetuado à empresa delentoÍa do rêgistro, enquanto pendente
de liquidação e qualquer obrigaÉo. Essê fato não será geredor dê direito a reajustamento de
preços ou a atualizaÉo monetária;

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

7 .7 - Fiscalizar a execuÉo das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamênto sêrá efetuado até 30 dias após a emissáo da nota fiscal dêvidamente
atestada pêla Sêcretariâ rêsponsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item
fornecido, de acordo com o especrfjcado no Anexo I e sua proposta de preço,
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8.3 - Caso constalado alguma iÍÍegularidade nas notas Íiscais/faturas, estas serão devolvidas
ao fornecedor, para as necêsúrias corÍeçóes, com as informações que motivaram sua rêjêição,
sendo o pagamento realizado após a reapresenta€o das notas fiscais/íaturas.

8.4 - Nenhum pagâmênto isentará o FORNECEDORyCONTRATADO das
responsabilidades e obrigaçôes, nem implicará aceitaÉo deÍinitiva do fornecimento.

suas

8.5 - O Contratante não êfetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociâdos com terceiros por intermédio da operaçáo de
'factoring";

8.6 - As despesas bancárias dêconêntes de transferência de valores para outras praças serão
de responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-áo inâltêrados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da êquação econômico financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação municlpal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual
determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofÍerem revisão não poderáo ultrapassar os preços pratic€dos
no mercado, mantendo-se a diferença percentual epurada entre o valor originalmente constante
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço rêglst ado sê.ia superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura
solicitará ao fomecedor, mediante conêspondência, reduçáo do preço registrâdo, de forma a
adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociaçáo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e
convocâr, nos termos da legislaÉo vigente, e pelo prego da primeirâ, as demais empresas com
prêços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaÉo em caso
de fracasso na negociaÉo.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que íorem iguais
ou inferiores à média dâquêles apurados pela Prêfeitura.

í0. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

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

a) Quendo o fornecedor não cumprir com as obrigaçõês constantês no Edital e nessa Ata dê
Registro de Prêços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decoffente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos ancisos I a Xll, XVll e Xvlll do ad.78 da
Lei 8.66683;

c) em qualquer hipótesês de execuÉo total ou parcial da requisiÉo/pêdido dos produtos
dêcorrente deste rêgistro;

d) os preços registÍados se apÍesentarêm superiores aos praticados no mercado;

e) por razÕes de intêÍesse público devidamentê demonstradas e justificadasi

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sêxta ou sétima.
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10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o íornecedor será informado por
corÍespondência, a qual será juntada ao procêsso administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicâÉo
sêrá feita por publicação no Jomal Oficial do Município DOM ou Estado/MA DOE, considerando-
se cancelado o preço registrado a partir dâ última publicaçáo.

10.4 - A solicitaÉo do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não sêr
aceita pela PreÍeitura, íacultando-se a esta neste caso, a aplicaçáo das penalidádês previstas no
Edital.

í0.5 - Havendo o c€ncelamênto do preço registrado, cessarão todas as atividadês do
Fornecedor, relativas ao íornecimênto do item.

10.6 - Câso a Prêfeitura não se utilize da píenogativa de c€ncelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspendêr a sua execuÉo ê/ou sustar o pagamento das Íaturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condiÉo contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será canc€lada aulomaticaÍnênte nas seguintes hipótêses:

a) Por decurso de gezo de validade;

1 1 .1 - Os preços apresentados na pÍoposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraÉo, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros neçessários ao qJmprimento integral do ob,eto desta
Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIOADES

12.1 - O descumprimento injustiÍicado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeite
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidêntes sobre o valor
da Nota de Empenho, na forma seguinte:

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

b) a partir do 60 (sexto) até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecuÉo total da obrigaÉo a partir do 11'(décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançóes cominadas no art. 87, L lll ê lV, da Lei 8.666/93, pela
inexecuÉo total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bemardo, através da
Secrêtaria Munacipal de AdministraÉo poderá, gârantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a rêtirar a nota de empenho inrustiÍicâdamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida pÍévia e ampla defesa,
sujeitar-se-á as seguintes penalidadês:

12.3.1 . Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitaÇôes e impedimento de contratar com o
Município de São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública
Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contrâtada que deixar de entregar ou apresentar '..-
documêntação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamênto da êxêcuçáo de seu obiêto,
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não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÉo do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer Íraude fiscal, garantida prévia e âmpla defesâ, Íicará impedida de licítar e
conlratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se Íor o caso, o Município dê São
BeÍnardo solicitará o seu descredênciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual
período, sem prejuízo da aÉo penal @Írespondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmêntê imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizer jus, acÍescida de iuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não tenha nenhum valor a recêbeÍ deste órgâo da Prefêitura Municipal de São Bernardo, ser-
lhe-á concedido o prazo dê 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multâ, Após esse prâzo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados ao órgão competentê para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo,
ainda a Prefeitura procedêr à cobrançâ judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seÉo não eximem â adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, peÍdas ou prejuízos que seu ato punível venha câusar ao Município de Sáo Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimaÉo por partê da Secretaria Municipal de AdministraÉo e Planejamento, o
respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de
AdministrâÉo, e, sê estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
inscriÉo em Divida Ativa e execuÉo pela Procuradoria GeÍal do Município;

12.8 - Do ato que apllcâr penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimaçáo, podendo a AdministÍaçâo rêconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la devidâmente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
ptazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 * As iníraÇóes pênais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicaveis.

í4. DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

14.1 - As despesas demrÍentês das contrataçÕes oriundas da presentê Ata de Registro de
Preços, correrão à conta de dotaçáo orçamentária do ano em crjrso, ou das demais que possam
vir a aderir a presenle Ata, ás quais serão elencadâs em momento oportuno:

15. DAS DTSPOSTçÔES FTNAtS

'15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçóes:

I - Todas as alterações que se Íizerem necessáÍias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata dê Registro de Preços.

ll - vinculam-se a esta Ate para fins de analise técnicâ, ,urídica e decisão superior o Edital de
Pregão no. 02212019 e seus anexos e as propostas das licitantes classÍficadas.

lll - E vedado caucionar ou utilizar o contrato deconente do presente registro para qualquêr
operaçáo financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.'l - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São BeÍnardo, Estado do Maranhâo,
como competente para dirimir quaisquer questÕes oriundas do presente contrato, inclusivê os
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casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estarêm de acordo, as partes firmam a presenle Ata, em 03 (três) vias de igual teor
e forma para
forma do Art.

um so Iegal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na

São Bernardo-MA, 20 de novembro de 2019

Sârnia
RG; o
CPF: -9r
Secretária de Educação

Empresa com r',egistrados

EDSON P COS NIOR EIRELI _ INOVE
CNPJ no. 35.187 .27810001{.2
Edson Pinheiro Costa Júnior

RG: No 36190096X SSP/SP
CPF no. 417.338.273-15

TESTEMTINILA,S:

CPF

CPF
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