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VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município
ou do Estads do Il{aranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maraúão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro -
São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o no. 06.125.38910001-88, representado neste ato pelo Secretário
de Administração: MANOEL DE JESUS SILVA DE SOLTSA RG: 2330237- S§P/PA CPF 426.251.492-
72 residente e domiciliada na cidade de São Bernardo/]vÍ4, RESOLVE, registrar os preços da empresa.
RATMUNDO NONATO MARTTNS BRrTO - ME- CnÁrrCa E EDITORA ESCOALR, inscrita no
CNPJ no. 35.189.000/0001-66, sediada na Rua Sebastião Archer, If 805 {entro - Chapadinha - MA, neste

ato representada pelo Senhor: Raimundo Nonato Martins Brito portador do RG: 0286254948 GEruSPC
MA/MA, CPF: 109.436.41349, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha/MA, nas quantidades

estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas

alcançada por item, atendendo as condições preústas no instrumento convocatório e as constantes desta

Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n'. 8.666/93, Lei no.

10.52012A02, Lei Complementar no. lBÍ2A06 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a

seguir:

1 DO OBIETO

l.l - A pr€sente licitação tern por objeto o Registro de Preços para futura e wentual fornecimento de

Materiais gráficos, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Bernardo -
MA, conforme condições e especiflrcações constantes nesta Atq no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades

estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,

sendo assegurada ao detentor do registro a preferêacia de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer orgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,

estaJais ou ainda de regme- próprio que não tqtha partiçipado do çertame licjtatório mediante previa

consulta ao orgão gerenciador.

2.2 - Os orgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interessejunto ao órgão gerenciador da Ata, para que
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optaÍ pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Atq desde que o fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - Ãs aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por orgão ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para gerenciador e
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pare os o.gõos pariciyantes, independenternente do número de orgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meseq contados a partir de sua publicafao no Jornal Oficial
do Municipio - DOM ou do Estado/Iv1A DOE.

3.3 - A SECRETARIA/ORGÃOS/ENTIDADES 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 ,A.dministração; Secretaria Municipal de Àdministração; Secretaria Municipal de Finanças e

Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Soçial; Secretaria de Cultura, Esportes eLazer;

4. DO CONTRATO

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

N' DESCRTÇÃo - EDUCAÇÃo MAX(:.{ UND QTD VLRUNIT VLR TOTAL

I Ata de resultados Íinais f{rlxl cor papel ofrset
60k

CRÀflCA
f,D,fs(oLAx bloco 700

27,50
19.250,00

, Boletim de I a 5 ano f-8,1x1 cor, papel offset
l50e

GRAJ'ICA
f,D.ESCOIÁR

und 2s.000 r20
30.000,0tf

3 Boletim de I a 9 ano f{,1x1 cor papel ofiset
l50e

GRÀrlCÀ
ED.f,SCOLÁR

und 25.000 l'20
30.000,00

und 15.000 1,20 1E.000.00
4 Boletim Eja f{, lxl cor papel ofrset 1509 GRAFICA

ED.E.§COLAR

5 Banner 1r20x90cm GRAFIC.{
ED.ESCOLÂR

und 90 85,00 7.650,00

6 Capa de pmcesso GR]iflCÂ
fD.ESCOLAR

und 10.000 1*§5 r5.500,00
und 9.000 u0 12.600.00

1 Envelope oficio C&ÀfICA
f,D.f.scoLÀR

GMN(:A
ED.E.JCOLÀR

und ,t.000 r1§0 {6.000.00
8 Caúilha colorida - unidade

9 Frixas digital metr.o GRÀT'ICA
T,D.E§(OLAI

und 70 85,00 5.950,00
t0 Calendário escolar cR^ÍÍcÀ

EIIESCOLIR und {.000 8,50 34.000,00
GRÀflCÀ

ED.f,SCOLAR
und 100 3950 3.950,00

1t Carimbos automáticos

t2 Carimbos comuns GRAFI(À
ED.E.sCOLAR

und 150 l{§0 2.175,00

13 CeúiÍicados f{, dxO cor papel oÍfset ó0gg CRT{FICÀ
ÍtD-f-v:ol-ÀR und 8.000 0§0 4.000,00

500 21,50 13.750.00
14 Controle de oluno afastado GNÁFICA

f;I!.ESCOl-4f, bloco

15 ConÍrole de matricula GRÀNCA
ED.[.SOI,AR bloco 500 27*aO r3.750,00

und 15.000 0,60 9.000,00
16 Dechração escolar f-8, lxO cor papel offset 60k GRÀFICÀ

ED.ISCOL{&

t7 Diário de classe de I a 5 ano GRAfiCA
ED.I COLÀR

und ,t.000 rs§0 62.000,00
und {.000 15*50 62.000.00

18 Diário de classe de 6 a 9 ano c*ÁflcÀ
f,D§COlÀ

l9 Diário de classe ensino eja ( educação para
iovens e adultos )

GnÀfl(À
I]D.KOLAR und 2.000

l5^50
31.000.00

20 Diário pÉ-infatil GRÂrlCÀ
ED,ESCOLAR und 2.000 15,50 lL000,00

2t Dossiê do aluno de I a 5 ano f-E, papel oftet 75g GRAFICÁ
ÍD.rffol.aR und 2ü.00ü 1,25 m.àbuoo.,,

Dossiô do aluno de 6 a 9 ano f.8, papel oÍf seú

75s.

GRÁflCA
8D.ris(otáR und 20.000 r2s

,, Ficha bibüoteca autor/titulo f-32,1x1 cor papel
oÍIset 60k

GRANCA
ED-f.§COLAR

und 2s.00,i z\ o'rz 80)§I
,\*n»*
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2J Ficha de matricula
f,D,fSCOLÀR

hloco 600 27*§0

21 Ficha de avaliação de educação infantil
f,D.ESCOLAN,

bloc.o {00 27*\0 I
25 Ficha individual do aluno

f,D.F^§COLÀR
bloco 800 27,50

26 Formu[irio de recibo §D.nsoLÂR bloco 200 27,50

,1 Histórico escoliar I'ao 5'ano f{,l00xl vias lx0
cor

[D.ESCOLAR
hloco 700

27,5Íl

28 Histórico escolar 6'ao 9'ano f-8,100x1 vie.s k0
cor offset

ED.ES.COI-AR
bloco 700

27*\0

29 Nota ffscal para oompras de alimenteção escolar
AD.ESCOLÀR

bloco 200 75,00

30 Movimento mensal de I a 5 ano f{,lxl cor,
oÍTset

fD.É.TOI,AR bloco 600
21,5$

31 Movimento mensal de 6 a 9 ano f-8,1x1 cor
ED.FSCOL,A,R

bloco 600
27,50

32 Movimento mensal educrçâo infantil f{, lxl c.or
offset

fD.E§COLAR
bloco 600

27,50

33 Papel timbrado ED.E{OLAR bloco 600 27,50

34 Guia de material ED,FJCOLAR
bloco 600 27,50

35 Livro de regisúro fmal capa durr
f,D.f,SCOLÀR

hloco 200 295,00

295,0036 Livru de ata capa dura
ÊD.ESCOL,ÀR

bloco 300

bloco 60037 Resumo mensal
ED,E.SCOLAR

864.575,00

N' ]IL{RCA UND QTD \.LRUNIT VLRTOTÀL

hloco {00 27-\0 11..000,0038 Âle=stado médiqo plra geltrnte - Elo-c.o c1l{Xl ís.
F9

ED.ESCOL,I.R

ED.E§COLÂN
bloco 400 r 1,50 ,1.600,0039 Atestado médico - Bloco c/100 fls. F18

{0 Boletim de prudução ambulntorial
individualizado (PBI) - bloco c/ lffi fls.

ED.ESCOLÀR
bloco {00 11.000,00

und 3.000 1,20 3.600,004t Capa para ultrassom I]D.E§COIAR

42 Evolução clinica - bloco c/ 100 Íls.
ED.ES(OI,ÀR

bloco {00 27 *\0 I 1.000,00

43 Evolução obstetra (fiente.verso) - bloco c/ 100
Ils.

ED.ESCOÍ,ÀR
bloco .100 27,50 11.000,00

ED.ESCOL.{R
bloco .t00 2750 1L000,004{ Ficha de gestante - bloco c/ 100 fls.

ED.EST]OLAN

46 Ficha geral.- bloco c/ 100 fls.
f,I}.ESCOLAR

bloco {00 27*50 11.000,00

bloco 400 27*50 11.000,0017 Guia de internação - bloco c/ 100 fls. ED.ESCOI,AR

{00 27,50 11.000,0048 L:rudo médico, para internnção hospitalrr -
bloco c/ 100 fls.

ED.L{OLAR hloco

49 Prescrição médica e retorno de enfermagem
(frcnte/verso) bloco c/ I00 fls.

ED.ES{:OLAR
bloco .100 27,50 11.000o0

50 Pronúuário de admissâo hospitalae bloco c/ 100
fls.

ED.EsT]OL,ÀR
bloco 400 27,0O

51 Prontuário de atendimento ambuhtorial ED.E§'OL.{8. bloco .100 27 *50 lt

<, Receituário hospitalan-- bloc'o c/ fls.
fD.LSCOLÀR

hlom 1.300 1l,50

53 Rclaúório de atendimento de urgência - bloc.o c/
100 fls.

EI'J§COLÂN bloco ,100

16.500.00

GHÀI1CA

22.000.00

s.500.00

19.250.00

19.250.00

15.000-0íl

I 6.S00-00

nmel offret 56c

CRÂFICA

1 6.500.00

16.500-00

16.500.00

16.500.00

59.000.00

88.500.00

27.50 | 16.s00.00

DESCRIÇAO - SAUDE-

GAA}ICI

27,50

cR{Ílc_{

.15 Ficha de referência de paciente- bloco c/ 100 fls. bloco {00 27,50 I r.000,00

r0.80§

1{.950,0q

rx 11.000,0ü
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51 RelatôIio de cirurgi*- bloco c/ 100 ÍIs. G&iFICA
ED.E.sCOLÀR

bloco .l{10 ã*fl tt üo0,00

55 Requisição de exames laboraúoriai*- hloc.o c/ lü)
fls.

cRrifIC.{
ED.trSCOLAR

blmo 500 12.00 6,000,00

182.950,00

N' DEscRrÇÃo- ECD- MARCA T]ND QTD VLRTINIT VLR
TOTAL

30056 Advertência - bloco c/ 100 íIs. cRiflcÀ
gD.ESCOI-Af, bl,oco 27 *50 8.250,00

57 Alvará de auúorização sanitária GRÀFIC.{
ED.[.3COLAR

und 1.500 1§0 2.25A,00

58 Auto de infração saniúária (02 vies) - bloc.o c/
100 fl.e.

GRAF'CA
ED.ESCOLAR

bloco 250 1,50 375,00

59 Busca ativa semanal das unidedes de sar[de -
bloco c/ 100 Íls.

Gn.iÍrcA
ED.F,S(OI,ÀR

bloc.o 300 27,50 8.250,00

60 Cadastro de autônomo - bloco c/ 100 fls. GRÁFICA
EI'.D§COLÀR

bloco 300 27,50 8.250,00

6l Cadastro de estabelecimenúo (02 via) - bloco cr'

lffi Ils.

CR,iNCA
ED.E§COLAR

bloco {00 27 *50 11.000,00

bloco 400 n,5t ÍÍ.000,0062 Cadastro de pnoflssional rem foto (02 via) -
bloco c/ 100 Íls.

GBÂr{CA
ED.f,I[OLAR

bloco 100 27,50 11.000,0063 Cadastro de Profusionais com foto (02 via) -
bloco c/ 100 IIs.

GRÂFI(:A
rD.FJ(:OT.\R

64 Capa de processo GRArICA
XIIJSCOLAR

und 12.000 1,80 21.600,00

27,50 11.000,0065 Ficha de controle de atividade- bloco c/ 1ü) fls. CR,{FICA
ED.PJCOL{R

blmo {00

GRÀFI(:,{
DD.E.S[OLAR

bloco 300 27,50 8.250,0066 Ficha de contrule de resumo diário

67 Ficha de controle de resumo semanal cR incA
EDJ,S,COLÀR

bloco 300 27,50 8.250,00

und 1.000 0,{5 {50,0068 Ficha de notiíica negativa de oilera - bl,oco c/
100 fls. FIE

GRÁFICA
ED.ESCOL{R

CRAfICÀ
ED.E.§COLAR

bloco 300 27,50 8.250,0069 Ficha de resumo diário da dengue

8.250,00Ficha de resumo semanal da dengue GR,{rICA
ED.ESCOLAR

bloco 300 27,5010

6.000 0,20 1.200,001t Ficha de resumo diário de controle de digitação GRÂ.FICA
ÉD.ESCOLAR

und

(;ftÀFICA
üD.&§{:OL-An

bloco 300 27*5O 8.2S0,001' Flcha de notiflcaçilo negativa (PFA) - bloco c/
100 fls

8.250,00GRÂI'ICA
ED.E§COL§

bloco 300 27*a013 Ficha de registro de exame prcventivo coletado-
bloco c/ 100 fls.

und 6.000 0Js 2.lo0,oo71 Ficha de nesumo Bemen&l de controle de
digitaçâo

cnÀfl(:A
ED.E.SCOLAR

27,50 8.250,00

C\
7S Formulírio de inspeção cl06 folha - bloco c/ 100

Íls,

GRÀPICÀ
ED.ESCOLIR

bloco 300

GIüiFlCÀ
ED.r§r'olÁn bloco 300 27 *40 E.250Iq76 Monitoraçâo de doenças diarreices aguda- bloco

c/ 100 íls.

bloco 300 21,50 8.250,0077 Planilha semanal de dengue- bloco c/ 100 Íls. GRÁFTCA
ED.E{OLAR

18 Protocolo GnÀ.ftcA
ED.SSCOLAR

und 2.000 0d5 900,00

79 Reclamaçào (02 via) - bloco c/ l0ü ÍIs. CRÁNCA
ED.ES(OLÀI{

bloco J00 n*\t) E 2511,00

bloco 300 27,50 E.250,0080 Registru diário de rewiços vetoriais- bloco c/
l{10 fls.

GMNCÀ
ED.ffiOLAR

8.250,00E1 RelaÍório de acompanhamento- bloco c/ 100 fls. GRÂJICA
ED.ESCOLAR

bloco 300 T tr
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E2 RelLtói'io úe llsceltrrçi[p e inspeção GRÀfiCÀ
trD.DSCOLÀR

und 3.000 0J5 1.0ír,ü1,

83 Requerimento de registrn exames pleventivos
vetoriais- bloco c/ 100 fls,

CRÂFIC.{
f,D.ESCOI.AR.

bloco 300 27*50 8.250,00

8rt Requerimento (02 via) - bloco c/ 100 fls. GR. tr'ICÀ
ED.ESCOLAR

bloco 300 21,5t 8.250,00

85 Resumo diário - bloco c/ 100 fls. cR.{ncÀ
f,Dx.9cOL{R.

bloco 300 27,50 E.250,00

86 Resumo diário de contr.ole de digitaçõo- bl,oco c/
100 fls.

CRdFICA
ED.Es(:OLAR

bloco 300 27,50 8.250,00

87 GRÀflCA
ED.F.SCOLÀR

bloco 300 27,51) 8.250,00Resumo semanal - bloco c/ 100 fls.

88 Resumo semanal de atividades de micmscopia
rle lamina para revisãt> bloco c/ 100Íls

GRÀFICÁ
ED.FJCOLAR

blocr 300 27,50 8.250,00

89 Retorno de reclamaçâo (02 via) - bloco c/ 100 fls. c&incÀ
ED.rlcOLAR bloco 200 27.50 5.500,00

90 Termo de apreensão, inutilização, interdição
cautelar e devolução (02 via) - bloco c/ 100 fls.

GRÀNCÀ
ED.ESCOLAR

bloco 300 27,50 8.250,00

GRÁÍICÀ
eD.E«:OL-{R

bloco 300 27*50 E.250,009l Termo de interdição e deristência (02 via) -
bloco c/ 100 fls.

92 Termo de intimeção (02 via) - bloc.o c/ 100 Íls. CNANCA
ED.ESCOLAR

bloco 300 27,50 8.250,00

277.125,04

M.{RCA UND QTD VLRUNT VLR
TOTAL

NR DESCRTÇÃO- SAUDE -PAB

Boletim de produção embuhtorial-consolidado-
bloco c/ 100 fls.

CRÁFICÀ
OD.LSCOLÀR

bloco 300 27*40 8.2í),0093

8.250.009{ Boletim de oroducão individual íBPD (frente e
verso) - bloco c/ l(X) fls.

cRÁncÀ
ED.F.SCOLAR

bloco 300 275,0

und 5.000 0,80 {.000,0095 Caderneta de vacinação (frente e verso). CRAÍICÀ
ED.T§COLAR

Cartão da Criança feminino - sombra (fi'ente e

verso),

GRAFICA
TJD-ES{OI-AR

und 6.000 0,80 ,1.800,0096

91 Cartão da Criança marcrrlino - sombra (frcnúe e

verso).

cR.incA
ED.ESCOLAR

und 6.000 0,80 {.800,00

und 6.000 rJ0 10.200,0098 Cartão de gestante colorido (frente e verso). GRÀJICA
ED.L3COLAR

GNAF!CA
ED.EsiCOIáR

und 6.000 I,70 10.200,0099 Cartão de contmle de hipeúenso e diabeúes.

l*50 9.000,00100 Cartão de controle de liberaçâo de preservativo. GRAFICÀ
nD.fscol-AR

und 6.000

und 6.000 o*50 3.0oo,ool0l Cartão de identificação familiar. F18 GNAECÂ
ED.F,SCOLAR

102 Cartão masculino colorido (azul) (frente e verso) GRAII(:Â
ED.ESCOItrIR

und 6.000 0,70 4.200,0\

GRÁNCÀ
fD.T,sCOLdR

und 6.000 l,Ío ou*,\r03 Cartito masculino c.olorido (vermelho) (fienfe e

verso) F9

6.000 0,18 1.080,00r0{ Cartela de rccebimento do programa leite é vida
Fl8

GRÂEÍCA
f,D.LV:OI,AR und

105 Demonstrativo mensal de atendimento diabetes
e hipeúenso- bloco c/ 100 Íls.

GR,{FICÀ
ED.L3COLAR bloco 100 21,50 2.750,00

GRÀFI(À
ND.F.SOÍ,AR

und 3.000 0,70 2.100,00r06 Envelope PSF 22x32

to7 Ficha A (modelo novo) - bloco c/ 100 fls. GRAFICA
ED.BCOL§ bloco 300 27 nso 8.250,00

108 Ficha de cadastrc domiciliar - E-SUS CRATICÁ
ED.F.3COIÁR

bloco 300 8.250.00
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109 Ficha de cadastro indlvidual- E-SUS GRTIFICA
ED.fSCOLÀR

bloco J00 n,sJ E.250,0{'

lt0 Ficha de visita domiciliar - E-SUS CRÀTIC.{
t:D_F-SOÍ,ÀR bloco 300 27*50 8.250,00

111 Ficha de procedimento - E-SUS GRÀrIC.{
ED.ESCOLAff.

bloc'o 300 27,50 r.250,00

tt2 Ficha de atividade coletiva - E-SUS GRAIICA
EDJSCOL{R bloco 300 27,50 t.250,00

r13 Ficha de atendimento individual - E-§U§ CLÀfiCÀ
ED,TSCOLÀR

bloco 300 27*50 E.250,00

tt4 Ficha de atendimento odontológico individual -
E-SUS

cR{rÍcÂ
ED.ESCOLAR

bloco 300 27,50 8.250,00

t15 Ficha B - BT (frente e verso) - bloco c/ 100 fls. GRÀNCÀ
§D.fscOLÀR bloco 300 27*\o 8.250,00

116 Ficha B - Diabetes (fnenúe e verro) - bloco c/ 100
fls.

GR{rICÀ
ED,E§{:OI,ÀR

bloc.o 300 27,50 8.250,00

tt7 Ficha B Gestante (frente e verso) - bloco c/ I00
fls.

GRÁI'ICÀ
f,D.f,SCOLAR

bloco 300 27,50 E.250,00

118 Ficha B - Hanseníase (fiente e verso) - bloco c/
100 fls.

GRÂ}'ICA
ED.ESCOLÀR bloco 300 27 *40 8.250,00

bloco 300 27,50 E.250,00119 Ficha B - hipertensô (frente e verso) - bloco c/
100 tu.

GRÀFICÀ
ED.I§COLAR

GRAFICÀ
ED.TSCOL* bloco 300 21-50 8.250,00120 Ficha D (frente e verso) - bloco c/ lffi Ik.

t2t Ficha dc acompanhamento de hipertenso e

diabetes - bloco c/ 100 fls.

CMflCA
ED.E.S{OLAR

bloco 300 27 *\0 8.250,00

122 Ficha de cadastramento de estabelecimento -
bloco c/ 100 fls.

c&incA
atrEJCOL{& bloco 300 27,50 E.250,00

GRÀIICÀ
ED.ESCOLAR

bloc'o 300 21,50 8.250,00123 Ficha de cadastm de gestante - bloco c/ 100 Íls.

121 Ficha de cadastro de hipertenso e diabetes -
bloco c/ 100 fls.

c&{ncÀ
f,D.f,SCOL{R bloco 300 27,50 8.250,00

300 27*50 8.250,00t2s Ficha de cadastro do sisvan (frente e veno) -
bloco c/ 100 fls.

GRri§ICA
ED.ESCOL{R

bloco

bloco 300 27,50 8.250,00126 Ficha de interrupção de gestaçio - bloco c/ 100

fls.

GE{NCA
fD.E.sCOLÂR

127 Ficha de rcgistro diário de gestanúe no
sisprenatal - bloco cJ 100 fls.

GRÀrICA
ID.D.3COLAR

bloco 300 27 *50 8.250,00

5.500,00128 Ficha de requerimento da vip Epidemiológica -
bloco c/ 100 fls.

GRAFICÀ
f,D.fscotÀR und 200 27,50

GRÀFI{:À
f,D.ESt:OL{R

bloco 200 tt*5o 5.500,00l» Flcha de seniço de pronúo atendlmento SPA (01

via) - bloco c/ 100 Íls.

130 Ficha de termo de compromisso de troca de
plantão - bloco c/ 100 fls,

GRAFICA
ED.E§COLAR

bloco 60 21*40 1.650,00

27,50 1.650,00131 Ficha de termo de compromisso de troca de
plantão (enfermaria) - bloco c/ 100 lls.

cnÀncA
ED,ESCOLÁA

bloco 60

FichLindividual de frcouência - bloco c/ 100 fls. GR,\FICÀ
trD.T§L§LIR bloco 300 21,50 8.250,00t32

GRÁFICA
Í]D.E§COLÀR

bloco 60 2750 1.650,00r33 Mapa de acompanhamento nutricional
(frente/verso) - bloco c/ 100 íls.

134 Mapa de acompanhamento sisvan - bloco c/ 100
fls.

CRÂ§ICÁ
ED.E.SCOLAR

bloco 60 21*5O 1.650,00

135 Padronização veiculos GRÀIICÀ
ED.LsCOLÀR

metro 15 550,00 8.250,00

GRÁTI(}
f,D.tS(OLAR bloco 20 27,50 550,00t36 Planilha de monitoramento das doenças

diarreica aguda - bloco c/ 100 fls
GRAÍICÂ

f,D.ES(:OL{R
hloco 100 27fl 2.750,00131 Planilha de monitoramento das doenças

diarreica aguda - bloco c/ 100 fls
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IJÍI Receiúuário P§F - bloco cl 100 fls. (;RÀFICA
ED.E§COLA.R

bloco E{'0 12,00 9;6üü,00

139 Registro de exames de preventivor coletados -
bloco c/ 100 Íls.

GRÀf,'ICA
ED.T'§COLAR bloco 500 27,50 13.750,00

140 Relatório de S§42 (fiente e verso) - bloc.o c/ 100
fls.

G&{flCÀ
ED.I:.§COLAR

blocn 150 27,50 4.125,00

l.ll Relatório PMÁ2 - bloco c/ 100 fls. GRÀFICÀ
f,I),ESCOL{R bloco 150 27,50 4.125,00

142 Relatório PMA2 - complemento - bloco cl lü)
fls.

cR{ÍtcA
ED,ES(OT-AR

bloco 150 27,50 4.125,00

143 Requisição de examer Íitopatológicos, colo do
úteru (frente e verso) - bloco c/ 100 fls.

c&iflcA
f,D_nsoLÂR bloco r50 27,50 4.125,00

114 Resultado de exames de laboratórios F18 GRÀflCÀ
ED.ES'OLAR

bloco {00 27,50 11.000,00

I45 Resumo semanal de microscopia - bloco c/ lfil
fls.

GN.4J'ICA
ED.[S(OtÁR bloct 60 27,50 1.650,00

l{6 Requisição de exame FIE GRÁflcA
ED.ESCOLA]I

bloco 600 12,00 7.200,00

349.580,00

NR DEscRrÇÃo - ADrvflNrsTRAÇÃO UÀiCÀ UI{D UI§D VLR UN-T YLRTOTAL

117 PANTLETO Fd GRiIlcÀ
f,D.ESCOLAR

und 20.000 I,lo 22.000,00

148 CÀPA DE PROCE§SO cnÀrtcÀ
ED.ESCOLAR

urrd t0.000 1,80 18.000,00

149 EI{VELOPE OFICIO CRÁFICA
ED.E"§COLAR

und 20.000 t§0 30.000,00

150 Cartaz formato 2 CMNCA
fD.E§COLJIR

und I5.000 r20 1E.000,00

151 Cartilha colorida - unidade G&i'ICÀ
ED.ESCOLAR utrd 8.000 8$0 64.000,00

152 EI\IVELOPE SACO PADROMXZADO GR{FICÀ
ED.E.gCOL{R

und 20.000 2,50 50.000,00

153 CARTAZA3 GRAflCA
ED.f,IICOLAR

und 15.000 1,65 24.750,00

154 BAI\II{ER IIOX9OCM CR,ÚICA
ED.ESCOLÂR

urd ls0 90,00 13.500,00

155 Lona metro GRAFICA
fD.E§COLAR metro 100 85$0 8.500,00

156 FAIXA 300X80CM GRA.FICA
ED.E.§COLAR

und r50 195,00 29.250,00

ts7 FOLDER c&iflcA
f,D.f-3COLÀR

und 30.000 1,10 33.000,00

158 CONVITE CERIMONIAL (}RÀFICA
f,D.F§COLAR

ütd 15.000 3,00 45.000,00

r59 Plnca com Estrutura GR]iFlCA
ED.ISCOLÀR

metro 200 160,00 32.000,00

160 Outdoors GRÀTICA
ED.ÍiSCOLÀR

und {0 550,00 22.000,00

161 Adesivo hnpressio digital metro GK{FIC.{
ED.ESCOIÁR

metro 130 90,00 11.700,00

162 CARIMBO Á,UTIMATICO GRÁÍICA
ED.ESCOLA.R

t00 30,00 3.000,00

163 CARIMBOCOMUM GRÀE('A
ED.E,§COLÀR

und t00 15,00 1.500,00

.126.200,00

VÁLOR TOTAL: R : 2.100.000,00 ( dois milhões e cem mil reqis)

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser exeÇuta&s conforme termo de referência do Edital de
fracionada (se necessário), e de acordo com o contrato e conforme forem solicitados pelo setor competente

5.2 - O prazo máximo paÍa entrega será diário conforme solicitação e pedido
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.
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6. DAS oanrceçôrs DA corrt=rRATADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estúelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento
das condi gões estabelecidas.

6.2 - Prestar os esçlarccimentos que forem'solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas rec,lamaçfus se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens crrjo foraççimento inçumbe ao detentor do preço registrado, não @erá ser
alegada como motivo de força maior para o atrasq má execução ou inexecução dos serviços objeto deste
edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e dernais
condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outrasjulgadas necessáriaspara o recebimento de correspondência,

6.6 - respeitar efazer cumprir a legislação de segurança e Administração no tabalho, previstas nas norÍnas
regul amentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalizaçáo dar-se.-á indegendentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
parte, pelos danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

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

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

7. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE

7. 1 - Convocar a licitante vencedora para a assinar contrato e retirada da Ordem de Fomecimento dos itens
registrados;

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresanas condi@s estabelecidas neste Edital;

7 4 - Notificar por escrito, à empresa contratadq toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto,

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
monetária;

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

a
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7 .7 -F'rcçttízar a execução das obdgações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado ate 30 dias apos a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responsável ;

8.2 - O'Contratado/fornecedor dcnen*indicar nocorpodaNotaFiscal/fatura, descrição doitem fornecido,
de acordo com o especifrcado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma inegularidade nas notas fiscaiVfaturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - lr{enhum pagamÊnto isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

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

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

e. Do REAruSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilibrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada enfre o valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à epoca do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir estâ Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeir4 as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 * Será considerado compatíveis com os de merçado os preçm registrados que forein iguais or-r inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10. I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a KI, XVII e XVIII do art. 78 da Lei

deste Registro
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c) em qualquer hipóteses de execução tdal ou parcial da requisiçãolpedido dos produtos decorÍ'cnte'deste
registro;

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

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

f) descumprir qudquer dm itens da ç{ârsula sexüa ou sétima

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por coÍrespondência, a
qual serájuntada ao processo administraüvo da presente Ata.

10.3 -No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal Oficial do Municipio DOM ou Estadoi\4A DOE, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.

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

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedoq relativas
ao fornecimento do item.

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

10.7 - A Ata de Registrtr de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

ll.l - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como. custos

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, freÁes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Regisros de

Preços.

12. DAS PENALIDADES

l2.l - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

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

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do l0'(décimo) dia, multa de04Yo (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do I lo (decimo primeiro) dia de atraso.

1 2.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de
Administração podera, garantida a previa e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de alé l0o/o (dez
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatrária recusar-se a retirar a nota de empenho injustifrcadamÊnts ou se não apr€s€ntar
situação regular
penalidades:

no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, as seguintes
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12.3 .l . Multa de até 10%o (dez por cento) súre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de

São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3 .3 . Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal

12.4 - A licitante, adjudicataria ou ç.ontrdada que deixar de entrcgar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objetq não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do confato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, fiçarâ impedida de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até cinco anos

e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei,

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticaÍneÍrt€ descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dejuros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São 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 órgão competente paÍa que seja inscrita na divida
ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção nãoeximem aadjudicatariadareparação dos wentuais 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 prÍrzo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será

descontado dos creditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não
forem suficient€s, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Aüva e execução pela

Procuradoria Geral do Municipio;

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

13. DOS ILICITOS PENAIS

l3.l -AsinfraçõespenaistipificadasnaLei 8.666193 serãoobjetodeprocessojudicialdaformalegalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁruOS

14.1 - As despesas deçrrrrentes das contratações oriundas da prcsente Ata de Registro de Preços, correrão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento oportuno:

ls. DAS DTSPOSTÇÕES FTNATS

15.1 - ds partes frcam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

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

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica" jurídica e decisão
02212019 e seus anexos e as propostas das licitantes çlassificadas.

o Edital de Pregão no

f
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Ill - E vedado caucionar ou uülizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16. I - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contratq inclusive os c&sos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para
um so efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.666193.

São Bernardo-MA, 20 de novembro de 2019

t?( Srp*--

RG:
CPF 251.492-72
Secretário de Administração
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CNÁTICR E EDITORA
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Raimundo Nonato Martins Brito
RG: 0286254948 GEruSPC MA,
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