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

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, 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 Srr.VA DE SOUSA RG: 2330237- SSPiPA C,PF'. 426.251.492-
72 residente e domiciliada na cidade de São Bernardo/IvíA, RESOLVE, registrar os preços da empresa: R
COSTA ALMEIDA - ME - CnÁffCA PORTUGAL, localizada na Rua Travessa Vereador Jose da Silva
Meireles, 10 - Centro - São Bernardo - MA, inscrita no CNPJ: 13 926.59810001-96, neste ato representada
pelo Sr. Renato Costa Almeida portador da RG NR 17415393-7 SSPA4A, e CPF: 755.876.453-04, residente
e domiciliado na Cidade de São Bernardo, 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 previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei no. 8.666193, Lei no. 1052012002, Lei Complementar no. lnl2}06 e suas alterações, e

em conformidade com as disposições a seguir.

I. DO OBJETO

l.l - A presente licitação tem por drjeto o Registro de Preços para futura e eventud fornecirnento de
Materiais gráficos, para atender a Secretaria de Assistência social da Prefeitura do Município de São
Bernardo - MA, conforme condições e especificações constantes nestâ Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.I - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocoÍrer licitações especiflrcas para aquisição do(s). obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,

estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certa$le licjtatório mediante previa.

consulta ao orgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades 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 da AÍa, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberâ ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, úservadas as condições nela
estabelecidas, optâr pela aceitação ou não do fornecimelto, independentemente dos quantitati
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

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência,
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 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 vigente
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3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

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

3.3 - A SECRETARIA/ORGÃOS/ENTTDADES 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 eLazer;

4. DO (--ONTRATO

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

VALOR TOTAL: R8: 222.840,00 ( útzentos e vinÍe e dois mil oitocentos e quarenta reais)

5, DA ENTREGA

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

NR DESCRIÇÃo - A§SIsTÊNÇIA §oCIAL UND UND VLR
UNT

VLRTOT.AL

t61 Ficha de encaminhamento de usuário de Poli Social FORMATO 8-
75 GR- MILHEIRO. GRÁNCA PORTUGAL

milheiro 30 {28,00 / l2.84o,oo

165 ficha de visita Domiciler FORMATO 8 75 cR EM POLICROMIA.
GRÁHCÀPORTUGAL

milheirno 30 {28,00 12.8{0,00

I66 Ficha de fiequencia fonnaúo{ 75 gr Poligromia -. GRÁFICA
PORTUGAL

milheiro 30 428,00( 12.840,00

167 Ficha dc inscrição parâ curso FORMATO- 8 - 75GR EM
POLICROMIA -. GRÂFICA FORTUGAL

milheim 30 428,0Q2 12.E40,00

168 Ficha de cadasúro da familia formeto - E 75 gr poligromia
GRÁFICAPORTUGAL

milheiro 30 428,00/ 12.8,t0,00

169 Ficha de análise psicsocial fonnato -8 75 gr poügromil GRÁFICA
PORTUGAL

milhciro 30 {28,00 . 12.8.10,00

170 certificado formato - I papel 60 kg em policromia" GRÁFICÀ
FORTUGÀL

milheiro 30 428,00 12.840,00

t7t Ficha de atendimenúo diário formaúo { 75 gr em poücnomia
GRÁFICAPORTUGÀL

milheiro 20 428,00 8.560,00

172 Ficha de relatório mensal formato - 8 75 gr em policromia.
GRÁFICAPORTUGAL

milheiro 20 .t28,00 8.560,00

173 Requerimento de Beneficios Eventuair formato - I - 75 gr em
policrumia GR A.FICA PORTUGAL

milheiro 20 428,00 8.560,00

t74 milheiro 20 428,00 8.560,00Ficha de agendamento formato - E - 75 gr em poticromia. GRÁFICA
PORTTJ6ÀI,

175 milheiro 20 8,560,00Ficha de c.ontmle de beneficios e eventuals formato - 8 - 75 gr em
poticromia" cRrinCA PORTUGAL

{28,00

176 folder f 8, policromia. GRÁFICA PORTUGAL milheiro 20 428,00 E.560,00

177 Cartilha colorida. GRÂFICÂ PORTUGAL unidade 6.000 7,70 46.200,00
178 Faixas dieital metro. GRÁFICA PoRTUGÀL unidade 70 83,00 5.810,00
179 Baner metro. GRÁFICA PORTUGÀL unidade 60 68,00 .r.080.00

180 Caúaz Impressio Leser 45 x 30 cm - uaid&d€. GRÁtrICA
PORTUGAL

unidade 6.000 0,77 4.62Y

181 Crachás impresso papel 60 ks. GRÁFICA PORTUGÀL unidede {.000 0*58 2.320,00
182 Convite cerimonial. GRAFICÀ PORTUGAL metr0 3.000 lBs 5.850,00 '

183 Placa com estruturr metr{). GRÁF'ICA PORTUG,ÀL metro 80 159,00 12.720,00
212.8{0,00
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5.2 - O prazo máxirno para entrcga será dirário conforme solicitaçõo e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DAS OBRTGAÇÕES DACONTRATADA

6. I - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificagões do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento
das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôes 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 m meios neçessários à garantia da plena operaçionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - 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 inexecução dos serviços objeto deste
edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições aqui esabelecidaq

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

6 6 - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas norÍnas
regul amentadoras perti nentes;

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 própria Prefeitura em caso 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 às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme 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 contrâto e retirada da Ordem de Fornecimento dos itens
registrados;

7.2 - Foraeçer à empresa a ser confatada todas as informaçtoes e esçlareçimentos qus venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada- toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento. do obj eto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;
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7.6 - Não haven*; sob hi@ese algum4 pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8, DO PAGAMENTO

8.1 - O pegam€nto será efetuado até 3O dias após a emissão da noê fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responsável ;

8.2 - O Contratado/fornecedor 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.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/fa[rras, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagaÍnento
realizado após a reapresentação das notas Íiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
ob ri gações, nem impl i car â aceitação defi nitiva do forneci mento.

8.5 - O Contratante não ef€tuará pagaÍneÍlto de titulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros porintermedio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para ouras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

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

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendoJhe 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 entre 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 adequá-la.

9:4 - Fracassada a negociação com o primeiro coloçzdo a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e Gonvocar,

nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeirq 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 mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 0. I - A presente Ata de Regisro de Preços poderá 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 ofornecedor der çausa a'rescisão administrativa daNota de Empenho deçorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a )([I, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
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c) ern qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requi§@o/@ido dos produtos decorrente deste
registro;

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

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

f) descumprir qudquer dos itens da cliusula sexüa ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a
qual será juntada ao processo administrativo 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 DOI{ ou EstadoÀ{A 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 Fomecedor cumpra integralmente
a condição contratual infringida.

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

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - 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, úabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à

Çontratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666193, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

a) atraso ate 05 (cinco) dias, multa de02Yo (dois por cento);

b) a partir do 6'(sexto) ate o limite do l0o (décimo) dia, multa de$4o/o (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do l lo (decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, daLei 8.666/93, pela inexecução total
parcial do objeto adjudicadq o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de

Administração podera, garantida a previa e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até l}yo (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adiudicataria reÇ'usar-se a retirar a nota de empenho injustificadarnente ou se não aprÊsentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida previa e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3 .l . Multa de até 10%o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
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12.3.2. Suspansão ternporária de particiyar de licitaçôes e impedimento de contratar com o Município de
São Bernardo, por prazo de até02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicataria ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certâmg ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa,ficarâ 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
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 automaÍicamente descontada da fatura a que fl12-çr

jus, acrescida dejuros moratórios de l% (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 para 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 não eximern a adjudicataria da reparação 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 prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não
forem suficient€q o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela
Procuradoria Geral do Município;

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

13. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666193 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
previsüa, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁruOS

14.1 - As despesas decorrentes das contrataç&s oriundas da presente 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 Atq ás

quais serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DTSPOSTÇÕES FTNATS

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

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

II - vinculam-se a esta Ata para frns de analise tecnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão no.

0Z:2/2019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeirq sem previa e expressa autorização da Prefeitura.
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16. DOFORO

16. I - As partes contatantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardq Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que
não puderem ser resolvidos pela via administraúva, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

16.2 * e por estareÍü de acordo, as partes firmam a presente Ata; ern 03 (três) vias de igual teor e fornra para

um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.666193.

M*/A /* sl*,]-u*
MANOryL DE rgruS SrLVA DE SOUSA
RG: 23p0237- SSP/PA
cPF 4)6.25t.492-72
Secretário de Administração

São Bernardo-MA, 20 de novembro de 2019.

Emptesa com os prcços registrados.

A
CNPJ: 13.926.598/0001-96
Renato CostaAlneida
RG NR 17415393-7 SSPÀ/ÍA
CPF: 755.876.453-04

CPF

CPF

PORTUGAL
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