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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No.016/2019.
pnecÃo pRESENctAL - sRp No. o2zt2o1g
PROCESSO ADMIN|STRAT|VO No. 20í910005/2019

VALIDADE: 12 ldozel meses contados a panir da data de sua publicação no Diário Oficial
do Município ou do Estado do Maranhão.

Pelo presênte instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão,
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de
Almêida 863 - Centro - São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.389/0001-88,
representado neste ato pela secretária Municipai de Eciucação: SÂMIA COELHO MOREIRA
CARVALHO RG: 016154552001-2 CPF. 447.037.243-91 residente e domiciliada na cidâde de
Magalháes de Almeida/MA, RESOLVE, registrar os preços da empresa: RÔMULO F REGO
ARTIGOS E ARMARINHO LTDA - ASSESSORIA EDUCACIONAL. CNPJ:
21 .233.958i0001-00, estabelecida na Rua Lucidio Freitas 2695 - Sla 0'l - Porenquanto -
Teresina/Pl, Neste ato representada pelo procurador Sr. Rômulo Franklin do Rego Lima,
CPF: 66í.593.263-68 e RG: 223897 5 SESP-PI, residente e domiciliado na cidade de
Teresina/Pl, nas quantidades estimadas na secção quaÍo desta Ata de Registro de Preços, de
acordo com a classificação por elas alcanÇada por item, atendendo as condiçóes previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas mnstantes da Lei no. 8.666/93, Lei n'. 10.520/2002, Lea Complementar no.

12312006 e suas alterâções, e em conÍormidadê com as disposiçôes a seguir:

1. DO OBJETO

1 . í - A presente licitaÉo tem por ob.iêto o Registro dê Preços para futura e eventual
fornecimento de Livros didáticos e pedagógicos, para atender a Secretaria de Educação do
Município de Sáo Bernardo - MA, conforme condiçóes e especiÍicações constantês nesta Ata, no
Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRCÃOSIEUTIDADES a firmarem conlratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitaçóes especificâs para aquisiçao do(s), obedecidas
a legislação pertinente, sendo asseguradâ ao detentor do registro a preferência de fornecimento,
em igualdade de condições.

2. AOESÃO DE ORGÂOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durantê sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da AdministraÉo inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos
públicos, estatais ou ainda de regime própÍio que não tenha participado do certame licitatório
mediante previa Çonsulta ao órgão ge!'enciado!'.

2.2 - Os órgâos e êntidadês que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador
dâ Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respedivos preços a serêm praticados,
obedecida a ordem de classÍficaÉo.
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2.3 - Caberá aolomecedor bêneficiário dâ Ata de Registro de Preços, observadas as condiçóês
nela estâbelêcidas, optar pela aceitaÉo ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que o Íomecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiÉes ou contrataÉes adicionais, não poderão exceder, por órgáo ou por entidade,
a 50% (cinquênta por cento) dos quantitatavos registÍados na Ata de Registro de Preços durante
sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesóes à ata de registro de pÍeços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata dê registro
de preços para o órgão gerênciador ê para os órgãos participantês, independentemente do
número de órgãos náo participantes quê, desde quê dêvidamente comprovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislaÉo vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRÊSENTE ATA DÊ RÊGISTRO DE PREçOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Sáo Bemardo - MA

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publiceção no
Jornal Ofieial do Municipio - DOIú ou do Estado/MA DOE.

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES paíticipantes desta Ata de Registro de Preços
são: Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de ObÍas lnfraêstrutura Urbana e Rural;
Secretaria Municipâl de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rurali Secretaria Municipal
de Educação; Secretaria Municipal de AdministraÉo; Secretaria Municipal de Administração;
Socrêteria Municipal dê Finançâs e Planâjamontc; SeG"etaria de Assistância e Dêsenvolvimento
Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidede e a especificaÉo dos serviços/prodúos registrados nesta Ata
enconlram-se indicados na tabela abaixo:

6 LIVRO: VALORES PARA cRIANçAS ATRA
DA LITERÂTURA INFANTIL -
GENEBOSIOAOE,LEALDADE,GRAfl DÃO.CONFI
A DIGNIDADE.

8

DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VLR
uNtÍÁRto

VLR
TOTAL

UND GRUPO
CULTURAL

1 000 93,í) 93.500,00

LlvRo: vALoRES PARA CRIANÇAS ATRÂVÉS
DA LITERATURA INFANTIL .
GENÉROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CONFI
ANCA,DIGNIDADE.

UNO GRUPO
CULTURAL

'1000 93,50 9s.500,00

LIVRO: VALORES PARÂ CRIANÇAS ATRAVÉS
DA LITERATURA INFANTIL.
GENEROSIDADE,LEALOAOE,GRAÍIDÃO,CONFI
ANCA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURÂL

1000 93,50 93.$0,00

LIVRO: VALORES PARA CRIANçAS ÂTRAVES
DA LITERATURA INFANTIL.
GENEROSIDA DE,LEÂLDADE,GRÂTIDÃO,CONFI
ANCA.DIGNIDADE.

GRUPO
CULTURAL

1000 93,50 93.$0,00

't0 LIVRO: VALORES PARA CRIANçAS ATRÂVÉS
OA LITERATURA INFANTIL -
GENERoSTDADE,LEALDADE,GRATToÃo,coNFr
ANÇA,OIGNIOADE.

UND GRUPO
CULTURAL

1000 93,í) 93.í)0,00
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t1 uvRO: vALoRES PARÂ CRIANÇAs AÍRAvÉs
DA LITERÂTURA INFANTIL.
GENEROSIDAOE,LEÂLDAOE,GRATIDÃO,CONFI
ANçA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL

1000 93,í) 93.$0,00

12 LIVRO: VALORES PÂRÂ CRIANçAs ATRÂVES
DA LITERATURA INFANTIL -
GENEROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CONFI
ANÇA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL

í000 93,í) 93.í)0,00

't3 LlvRo: VALORES PARA CRIANçAS AÍRAVÉS
OA LITERÁTURA INFANTIL .
GENEROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÀO,CONFI
ANÇA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL

í000 93,50 93.$0,00

LIVRO: VALORES PARA cRIANçAS ATRAVÉS
OA LITERATURA INFANTIL .
cENERosloADÊ,LEALDADE,cRAÍtDÃo,coNFt
ANÇA,DIGNIDAOE.

UND GRUPO
CULTURÂL

I000 93,í)

15 LIVRO EJA:EDUCAÇÀO DE JOVENS E ADULTOS UND EUREKA 1000 98.00 98.000.00
16 LIVRO EJA:EDUCAÇÃO OE JOVENS E ADULTOS uNo EUREKÂ 1000 9E,00 96.000,00
17 LIVRO EJA:EOUCACÃO DE JOVENS E AOULTOS UND EUREKA 1000 98,00 98.000,00
18 LIVRO EJA:EDUCAÇÃO OE JOVENS E ADULTOS UND EUREKA 't000 98,00 98.000,00
't9 LIVRO EJA:EDUCAçÃO OE JOVENS E ADULTOS UND EUREKA 1000 98,00 98.000,00
20 INFLUÊNCIA DOS POVOS INDIGENAS E

AFRICANOS NA CULTURA BRASILÉIRA.AUTOR.
GUILHÉRME DE VASCONCELOS
ALMEIOA..EDITORA DIVULGACÂO CULTURAL.

UND OIVULGAçÃ 2500 67,00 í67.500,00

21 HISTORIA AFRO.BRASILEIRÂ E INDIGENA.
AUTOR.FLAVIO BERUTTIÂNIELE SOUSA,FABIO
LEÂO-EDITORA DIVULGAçÂO CULTURÂL.

UNO DIVULGAçA
O CULTURÂL

2000 92,50 185.000,00

ECOLOGIA: PARA UMA VIOA ECOLOGICA
SUSTENÍAVEL LIVRO DO EDUCANDO, LIVRO
DO ÊOUCADOR, LIVRO DA FAMIUA.
PASSAÍEMPO ECOLOGIACO-s JOGOS E
AUADRINHOS, ACOMPANHA UM CO
.AUTORES.PETERSON TREVISAN E MARCIA
CRISTINA KNOPIK.EDITORA:DIVULGAçÃO
CULTURÂL.

KIT DIVULGAçÃ
O CULTURAL

2fio 99,00 247.500,00

BULLING É O OUE ?VENCER PARA VIVER EM
HARMONIA! - LIVRO DO ALUNO,UVRO OA
FAMILIA, E PARÀ CADA 30 ALUNOS 01 UVRO
DO PROFESSOR, COM OVO OÉ CAPACITAçÃO
E CARTAZ.AUTOR:MARIO ENZIO BELLIO
JuNloR-ÉDITORA:FUTURÀED.

KtÍ FUTURAED 2500 1't5,00 287.500,00

24 DROGA O QUE E? :LIVRO DO ALUNO ,UVRo DA
FAMIUA E PARÂ CADA 30 ALUNOS OI UVRO
DO PROFESSSOR,COM DVO DE CAPACITAçÃO
E CARTAZ-AUTOR:MARIO ENZIO BELIO
JUNIOR.EDITORÂ :FUTURAED.

KIT FUTURAED 2500 1í'1,00 285.000,00

25 DROGAS E MAIS DROGA-ENÍENOÊR E
PREVENIR:LlVRo Do ALU[{O ,LIVRO DÀ
FAMILIA E PARA CADA 30 ALUNOS Oí LIVRO
OO PROFESSSOR,COÍII DVD DE CAPACITAçÃO
E GARTAZÁUTOR:MARIO ENZIO BEUO
JUNIOR.EDITORA:FUTURAEO.

KIT FUÍURAED 2000 1í4.00 228.000,00

REDAçÂO.IIJTERPRSÍAçÃO E PRODUÇÃO DE
ÍEXTOSÂUTORA.MARIA
FERt'IANOES.EDITOttA:DIVULGAçÃO
CULTURAL.

O CULTURAL

27 HISTORIA DO MARANHÃO. COLEçÃO
REGIONAL. AUTOR: FRÂNCISCO COELHo
SAMPAIO E MARIA VIANA .EolToRA:sclPIONE.

UND sctPloNE 2000 1í3,00 226.000,00

2A PEDOFILIA-COLEçÃO FORMANDO O CIOADÃO,
TNTROOUçÃO DOS VALORES DA C|OADANtA:
AUTORA: DANIELLE LOURENçO. EOITORA:
MUNDO EOUCACIONAL.

UNO MUNDO
EOUCACION

AL

2000 59,70 I 'l f .it00,00

'14 93.$0,00
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29 coLEÇóEs DE LrvRos PARADTDATtcoS KtÍ DIVERSAS í000 190,00 't90.000,00
30 QUE Uxo É EssE?oE oÍ{DE ELE vE ,PARA

ONDE ELE VAI?
AUTOR;LIOIANEDBAJLUK.EDITORA:FUTURAED

KIT FUTURÂED 2500 7§,00 167.600,00

VALOR TOTAL: R$: 3.721.9n,(n ( três milhões sel*entos e vinte e quatro mil nov*entos
reais)

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conformê têrmo de refêrência do Editâl de
forma fracionada (se necessário), e dê acordo com o contrato e conforme forem solicitados pelo
setor competente.

6.1 - Executar o fornêcimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de
acordo com as especificaçôes do edital, responsabilizando-sê por eventuais preluízos
dêcorrentês do descumprimento das condições estebelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por
êscrito, de qualquer anormalidade que vêrmcar quando da execuÉo dos atos de sua
responsabilidade;

6.3 - Píomover todos os meios necêssários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusivê considerados os casos de greve ou paralisaÉo de qualquer naturezai

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não
podeÍá sêr alêgada como motivo de força maior para o atraso, má execuçáo ou inexecuçáo dos
serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que esla sujeita pelo náo
cumprimento dos prazos e demais condiçÕes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteraÉo ocorrida no endereço,
conta bancáÍia e outrâs iulgâdas necessárias pâra o recebimento dê conêspondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislaÉo de segurança e AdministraÉo no trabalho, previstas

nas normas regulamentadores pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimênto do fornecimento a que se obrigou, cabêndo-lhe,
integralmente, os ônus deconentes. Tal fiscalizaÉo dar-se-á independentemente da que será
exercida por esla Prefêitura;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de
ÍiscalizaÇão dê sua parte, pelos danos ou preiuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contrâtadâ adotar todas as medidas preventivâs, com fiel observância às exigências das
autoridades competêntes e às disposições legais vigentes;

V
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5.2 - O Wazo máximo para êntíegâ será diárío conforme solicitaçáo e pedido eÍetuado pelo
dêpartamento de compras da Prefeatura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DAS OBRTGAçÕES OA CoNrneraOl
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6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipuledo neste edital e de acordo com a proposte
apresêntada;

6.10 - O atraso na execução cabêrá penalidade e sançõês previstas no item 12 da presente Ata

7. DAS OBRTGAçÔES Oa CONrnerarure

7 .2 - Fornec.er à emp[êsa a ser contratada todas as informaçÕes e esclarecimentos que venham
a ser solicitados rêlativamentê ao objeto dêstê Edital;

7.3 - Efetuar o pagamenro á empresa nas conciiçÕes estabeiecidas neste Editai;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa conlratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, ênquanto pêndente
de liquidação e qualquer obrigagão. Esse falo não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualizaÉo monetária;

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

7.7 - Fis?ÀlizaÍ a execuÉo das obrigaçóes assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será êfêtuado até 30 dias após a emissão da nota fiscál devidamente
atestada pela SecretaÍia responsável;

8.2 - O Contratadolfornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fâtura, deseriçáo do item
fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de prêço.

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas Íiscais/faturas, estas serão devolvidas
ao fornecedor, para âs necesúrias coneçóes, com âs informações que motivârem sua rejeiçáo,
sendo o pagamento realizado após a reapresentaÉo das notas fiscais/fatures.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO
responsabilidades e obrigaÉes, nem implicará aceitaçáo dêÍinitiva do fornecimento.

das suas

8.5 - O ContÍatante não êfêtuará pagamento dê titulo descontado, ou por mêio de cobranç€ em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operaçáo de
"factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transÍerência de valores pâra outras praças serão
de responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1 - Convocar a licitantê vencedora para a assinar contrato e retirada da Ordem de
Fornêcimento dos itens registrados;

8. DO PAGAMENTO

\
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9.1 - Os preços rêgistrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de dêsequilíbÍio da equaçáo econômico Íinanceira inicial deste
instrumênto a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máxamo o repasse do percentual
determinedo.

9.2 - Os preços registrados que soírerem revisão não poderão ultrapassar os preços pÍaticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmênte constante
da pÍoposta e aquele vigente no mercado à épocã do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercâdo, a Prefêitura
solicitará ao fomecêdor, mediante conespondência, reduçáo do preço registrado, de Íorma a
adequá-la.

9.4 - Fracêssade a negociaÉo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e
convocar, nos termos da legislaÉo vigentê, e pelo preço da primeira, as demais empresas com
preços 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 merc€do os preços rêgistrados que forêm iguais
ou iníeÍiores à médie daqueles apurados pele Prefeitura.

í0. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancêlada de pleno direito, nas seguintes
situaçôêÊ;

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativâ da Nota de Empenho deconente
deste Regislro de Preços, nas hipóleses previstas nos incisos I a Xll, XVll e Xvlll do art. 78 da
Lei 8.666/93;

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

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no meÍcado:

e) por razÕês dê intêresse público devidamente demonstradas e justificadas;

'10.2 - Ocorrêndo cancelamento do preço rêgistrado, o fomecedor sêrá informado por
correspondência, a qual será Juntaoa ao procêsso adminrslratrvo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o êndereço do íornecedor, a comunlcaÉo
sêrá Íeita por publiceÉo no Jomal Oficial do Município DOM ou Estado/MA DOE, considerando-
se cancelado o prêço registrado a partiÍ da última publicaÉo.

--,\K
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0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.
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10.4 - A solicitaÉo do fornecedor para c€ncelamento dos preços regislrados poderá não ser
aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste c€so, a aplicaÉo das penalidades previstas no
Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todâs as atividades do
Fornecedor, relativas eo fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da preríogativa de cancelar esta Ata, a seu êxclusivo
critério, poderá suspênder a sua execuÉo e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticâmente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade,

1 1 .1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os cr.rstos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao ormprimento integral do obJeto desta
Ata de Registros de Preços.

'12.1 - O descumprimento injustíicado das obrigações assumidas nos têrmos deste edital, sujêita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666193, incidentes sobre o valor
da Nota de Empenho, na Íorma seguinte:

a) etraso até 05 (cinco) dias, multa dê 02% (dois por c€nto);

b) a partir do 6' (sexto) até o limite do 10p (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecuÉo total da obrigação a partir do 1 1o (décimo primeiro) dia dê atraso.

12.2 - Sêm prejuízo das sançóes cominadas no art. 87, l. lll e lV, da Lêi 8.666/93, pela
inexêcuÉo total ou paÍcial do objeto adjudicado, o Munlcípio dê São Bêrnsrdo, através dâ
Secretaria Municipal de AdministraÉo poderá, garantida a préviâ e amplâ dêfese, aplicar à
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de êmpenho injustificadamente ou se não
apresentar situaÉo regular no âto da feitura da mesme, garantida prévie ê ampla dêfesa,
sujeitar-se-á as sêguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 100/6 (dez por cênto) sobre o valor adjudicado;

í2.3.2. Suspensão temporária de participar de licitaÉes ê impedimento de contratar com o
Município de São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Déclâráçâô dê ididôfrêldâdê pdrâ lie ár ôu côntràtár éôÍrl ã Ârlír'rifiistrâçâô Públiêá
Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentaÉo falsa exigida para o cêrtame, ensejar o relardamento da execuÉo de seu objeto,
não mantiver a proposta, íalhar ou fraudar na execução do contrato, @mportar se de modo
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inidóneo ou cometer fraude íiscal, garantida prévia e amplâ dêfesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, Se for o caso, o Município de São
Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecêdores do Estado por iguâl
período, sem prejuizo da açáo penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmêntê imposta à contralada será automaticamentê descontada da fatura
a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não tenha nenhum valor a Íeceber deste órgáo da Prefeitura Municipâl de Sáo Bernardo, ser-
lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados ao órgáo competente para que seja inscrita na divida ativa do MunicÍpio, podendo,
ainda a Prefeitura procedêr à cobrença judicial da multaj

12.6 - As multas previstas nesta seÉo náo eximem a adjudicatária da reparaÉo dos êventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) diâs úteis,
contados da intimaçáo por pârtê dâ Secretariâ Municipal dê AdministrãÉo e Plane.iamento, o
respectivo valor será descontado dos cÍéditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de
Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
inscÍiÉo em Davida Ativa e êxecuÉo pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 -Do ato que aplícar penalidade caberá recrrrso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração Íêconsidêrar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-la devidamente informada para a apreciaÉo e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

13. 1 - As infrações penais tipificadâs na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma
legalmente prêvista, sem prejuízo das dêmais cominações aplicáveis.

14. oos REcuRsos oRçAMENTÁRIoS

14.1 - As despesas deconentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de
Preços, correrão à conta de dotaÉo orçamentária do ano em oJrso, ou das demais que possam
vir a aderir â presente Ata, ás quais seÍáo elencadas em momento oportuno:

15. DAS OTSPOSTçÕES FrirÂis

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

| - Todas as alteraçÕes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo e presênte Ata de Rêgistro dê Preços.

ll - vinculam-se e esta Ata para Íins cre analise técnica, juridicá e decisào superior o Edital de
Pregão no. 02212019 ê sêus anexos e as propostas das licitantes classÍficadas.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem previa e expressa autorização da PreÍeitura. v
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16. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegêm o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão,
como competentê para dirimir quaisquer quêstÕes oriundas do presentê contrato, inclusive os
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela vra administrativa, renunciando a quaQuer
outro, por mais privilegiedo quê sêja.

16.2 - ê poÍ estarem de acordo, ss partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor
e forma para um só eíeito legal, Íicándo uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na
Íorma do Art. 60 da Lei 8.ffi193

São BernaÍdo-MA, 20 de novembro de 2019

Sâ M fa Carvalh
RG: 1

CPF: 447.
Secretária dê Educação

Empresa com oa preços registrados:

MARINHO LTDA
ASSESSORIA EDUCACIONAL.

CNPJ: 2í.233.958/0001 -00
Rômulo Franklin do Rego Lima

CPF: 861.593.283-88
RG: 2238975 SESP-Pl
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