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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N". 001/2020.
PREGÃO PRESENCIAI . SRP N". O32I2OI9
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N". 2OI9I IOOT

VAIIDADE: l2 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Municipio
ou do Estâdo do Maranhão.

.Pelo pÍesente instrumento, o Municipio de São Bemardo, Estado do Maranhão, som sede
administraliva, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida 863 - Centro -
Sâo Bemardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, representado neste ato pela Secretária
de Educação: SÂMIA COELHo MOREIRA CARVALHo RG: 016154552001-2 CPF: 44'1.037.243-91
residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida./MA, RESOLVE, Íegistrar os preços da
empresa: L DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS - EIRELI, localizada na Av. 03 Nr.
0l - Qd 0l - Vila Cafeteira - Paço do Lumiar/MA, inscritâ no CNPJ: 13.845.693i0001ó5, neste ato
representâda pelo Sr. Linaldo da Silva portador da RG NR 0363698620086 SESPÀ{4, e CPF:
270.530.403-72, residente e domiciliado na Cidade de Paço do Lumiar,MA, nas quantidades esúmadas 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 conyocatório e as constantes desta A1a de Registro de
Preços, sujeitando-se as paftes às normas constantes da Lei n'. 8.666193, Let n". 10.520/2002, Lei
Complementâr no. 12312006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

I, DO OBJETO

l.l - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual fomecimento de

Material didático pedagógico, para atender a Secretaria de Educação da Prefeinrra do Municipio de São

Bemardo - MA, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

l. 1. I Este instrumento nâo obriga aos ÓRGÃOS/ENTIDADES a firmarem contrataçôes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licilações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,

sendo assegurada ao detentor do registro a prefeÍência de fomecimento, em igualdade de condições.

2, ADESÃO DE ORGÃOS NÀO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro dé Pr€ços, duÍürte suâ vigência" poderá seÍ utilizádã por qualquér órgãÕ ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverôo manifestar seu interesse junto so órgõo gerenciador da At8, psrs que este

indique os possíveis fornecedores e Íespectivos 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, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos
registra(krs em Ata, clesde qrre o forneÇimeBto não prejudique as obrigações anteriormente assumidss

2.4 - As aquisições ou contratâções adicionais, não podeÍão exceder, por órgão ou por entidade, a 5070
(cinquenta poÍ cento) dos quantitativos ÍegistÍados na Ata de Registro de PÍeços durante sua vigência. e

ainda o quantitativo decorÍente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão

idade.na
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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

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 l2 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jomal Oficial
do Municipio - DOM ou do EstadoÀ{A DOE.

3.3 - A SECRETARWORGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de preços são:
Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras lnfraestrutura Uúana e Rurá1. Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administraçâo; Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e LazeÍ;

1. DO CONTRAI O

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

6

,7

ITEM DESCRTÇÀO UND QTD P UNT P.TOTAL

l Apagador dc grz com çstojo MARCA: SOUS^ & CIA tlnd 500 I

I
2.875,005.75

2 Apagador para quadro branco MARCA: BRW Und 250 8.75 2.t8',7,50

Balões colorido no 9 - pacote com 50 unidades MARCA: REGINA Pçt 600 20.90 12.540.00

4
Balões de coraçâo cores vaÍiadas - pacot€ com 100 uaidades MARCA
REGINA

Pct .100
17.50 7.000,00

Balõ€s mctálicos pacote com 50 unidades MARCA: REGINA Pcr 600 2t_7t) I3 020-00

Barbante para de algodão 250g MARCA: SÃO DOMINGOS Und ,100

BaÍbante para smba.lag€m tipo Nylon (40Om) MARCA: SÂO
DOMINGOS

Rolo 500
20.80 t0.400,00

8
Barbanúe similar ou igual ao Euro Roma 4/8, 457 meros MARCA
EUROROMA

Rolo 600
25.70 15.420.00

9
Bexiga (balões canudo) cores variadas - pacote com 50 unidades
MARCA: REGINA

.100Pct
7,40 2.960,00

Und 650 ? 17) §(lBola isopor - diâmetro t00mm, aplicaçâo arúcs MARCA: SÃO JOSÉ i.65

II Bola isopor - diâmetro 200mm, aplicaçâo artes MARCA: SÂO JOSÉ Und 400 17,60 7.040.00

t2 Caderno brochura capa flexivel pequeno de 96 folhas MARCA
JANDAIA

Und 2000
5,00 10.000.00

13 Cademo de caligÍafia 40 folhas capa dura MARCA: JANDAIA Und ó00 6-70 4.020,00

l4 Cademo de capa dura - cor variada tarnanho pequeno brochura 48 folhas
MARCA: ]ANDAIA

Und 600
J )í 2.550,00

l5 Cademo de deseúo espiral capa flexivel (grande de 48 folhas) MARCA
JANDÂIA

Und 800
5_70 4 560,00

l6 Cademo de MatéÍia capa dura (t0 matérias) espiral MARCA: IANDATA Uod 26.10 26.100.00

1'.7 Cademo dc música graDde MARCA: JANDAIA Und 400 21r.90 I1.560.00

18 Caneta hidrográfiça (ponta porosa) MARCA: MAKE+ Und /1 6,90 r.380,00

l9 Cartolina cartão (cor€s variadas) MARCA: MAKE+ lblhas 3000 1,65 4.950,00
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26

,1

20
Caíolina Comum - foÍmato 66x50cm, l90gr. Cartolinq material celutose
vegetal, gramatura l80g/m', comprimido 730mm, folha. Corss Variadas
MARCA: MAKE+

Und '100{)
0.85 3.400,00

2t lolhas 3000Caíolina Guache (cores variadas) MARCA: J MAKE+ 1.95 5.850.00

22
Clipe Eatamento supeúcial niquelado tamanho 4/0 material metal aço
inox formato tÍaçado colorido (caixa com 50 unidades) MARCAT ACC

Caixa 300
2.80 840,00

23
Clipe hatamento super6cial niquelado tamanho (/0 material metal aço
ino\ formalo raçado colorido (caixa com 50 unidades) MÂRCA; ACC

Caixa
3.85 770.00

24 Cola colorida (caixa com 4 unidades com 26g) MARCA: MAKE+ Caixa 500 sql 2.950,00

25 Cola E.V.A (caixa com 06 unidadcs) MARCA: FRAMA Caira ,100 54.00 21.600,00

Cola gliter (caixa com 06 unidades) cores variadas MARCA: LEONORA Caira 80 13.00 1.040,00

Cola isopor lkg (caixa com l2 unidades) MARCA: ALMÁFLEX Caixa 80 435,00 34.800.00

28 Cola isopor de 4509 (caira com l2 V) MARCA: RADEX Caixa t20 I95.00 23.400,00

29
Cola Quenúe - cola, composiçâo silicone. apiicação pisíoia quoríe,
caÍacteristicas adicionais com l5mm de diâmetro e l00mm de
comprimento, tipo baslâo - lkg MARCA: MAKE+

PçÍ 300

49,40

250

12.350,0030
Cola quente - cola, composição silicone, aplicação pistola quente.
caract€risticas adiçionais com 8mm de diâmefo e l00mm de
compdmento, tipo basliio - lkg MARCA: MAKE+

Pct

3l E.V.A folhas com gliter cores varidas MARCA: AMS folhas 3000 8.00 2.1.000,00

32 E.V.A folhas mulúçorcs (estampado ou listsado) MARCA: AMS lolhas t 8u) 7.60 13.680,00

33 E.V.A folhas atoalhado MARCA: AMS lolhas 5.10 9.180.00

3,1 Fcltro (MTS) - Cores variadas MARCA: AMS Metro t'|.20 10.320.00

Fira adesiva.-co.lorida l2ro8 x l0rr, peça.colIlposta poÍ.úloede boop.e
adesivo 25 acrilico à base d'água. Descriçâo completa: fita adesiva pam
trabalhos esçolarcs, fechamento de envelopes, identiÍicações, lacração de
pacotes letes, fechamenúo de sacos plásticls. Cor escolha da
Administraçào Mumcroal MÁRCA: ALDEBúS

U!d 201\

7.80 1.560,00

Fitas deco(ivas corcs variadas l6rnm x 50m MÂRCA:ALDEBRÁ§ Rolo ,100 5.00 2.000,00

37 Filt oílc Cciim (roÉs variadas) 9nrn MARCA:VMH Rolo 300 4.80 I _440,00

38 Folha E.V.A colorido MARCA: AMS Und 27$ 2,90 7.830,00

39 Folha isopor ( l0mm) MARCAj SÃO JOSÉ folhas 600 2,90 1.740.00

.10 Folha isopor (30mo) MARCA: SÃO JOSÉ folhas ,r00 6.40 2.560.00

Caira

Caira

l5 (l

100

4t

42.

Giz branco (caixa com 40 caixiúas com 64 unidade) MARCA: GIOTTO

cairiúas com 64 unidade) ÀIÁRCACiz colorido (cai:ra com 40
CIOTTO

53.00 31.800,00,13 Gz estaca (cera) MARCA. ACNLEX
Caixa 1200 5,00 6.000,0041 Gizão de cera (caixa com 12 cores) MARCA; MAKE+

.15 Crrampeador dc mesa para 25 folhas MARCA: JOCA R Und 600 18.80 ll 280.00

Cnampeador grande para gÍarnpear até 100 folhas MARCA: JOCAR Uod 300 95,00 28.500.00

47
CaisaCrrampo para grampea&r 2616 gal,tanizúo caixas com 5.000 unidade

MARCA: JOCAR

700
,14.00 30.800,00

18 Gampo 23113 caixa com 1.000 MARCA: JOCAR Caixa 300 7.80 2 340,00

49 Gliter (cores variadas) caixa com 12 MARCA: MAKE+ Caixa 200 7,80/1 1.560,00

Hidrocor big pacote com l2 cores MARCA: ACNLEX Pct 1600 / f l,rn I7 600.00

36

35

16

PRAçA BERÍ{ARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CilPJ: 06.125.389/OOO1-88
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i9

69

5l Hidrocor comum pacote com 12 cores MARCA: MAKE+ Pct 8.60 25 800.00

52
Jogos educativos - de encaixc em plásticos antialérgicos para manuscio de

crianças de 0 a 8 aúos MARCÁ: CARIU
Und 100

60,00 6.000,00

53 Lápis dc cor (caira com l2 cores) MARCA: LEONORA Câi\â 2500 31 00 77 500 00

5,1 Liúa de crochê (cores variadas) MARCA: CLEA Rolo 200 7,05 1.410.00

55 Linha para brodar cores variadas MARCÀ: CLEA Rolo 6, t0 1.220.00

Livros de matricula grande 100 folhas MARCA:SÃO DOMINGOS Und 29,00 5.800.00

57 Môrçn le)rto çôixn carrt 12 unidades MABÇA: MARTPEL Caixa (í)0 to 4íl t8.240.(n

5lt Massa modelar (caixa com 12) MARCA: LEONORA Caira 3600 13,50 48.600.00

Novelo de là (cores variadas) MARCA: CLÉO Rolo 600 7.40 4.440.00

60 Palito de chunasco - pacoto com 100 unidadcs MARCA: REGINA Pct 300 '1.40 2.220,0\)

6l Palito de picolé ponta quadrada pacote com 50 unidades MARCA
RECINA

Pct 300
3,50 t.050,00

62
Palilo picolé - modelo ponta redotrda colorido. Pacotc com 50 unidadcs
MARCA: REGINÀ

Pct 300
6.50 1.950,00

63
Palito picolé - modelo ponta redonda cor amadcirado. Paçote com 50
unidades MARCA: REGTNA

Pct 200
15Í) 700,00

64
Papel autoadesivo tipo contact, cor bmnca, gramalura 609/m'z, largura
460mm, acábámetrto superficial brilhante 25 mctros MÂRCA:
PLASTCOVER

Rolo 200
93.fi)

65
251)Pap€l l40gm para d€seúo (pacote com 20 folhas A4) MARCA

CANSON
Pct

8,10 2.025.00

6í,
folhas 3000

1,25 3.750.00
Papel 40kg tamanho: 96x66cm - cores parda ou brança MARCA: DM
PAPEIS

67
Papel A4 colorido (caixa com 25 pacdes com 100 folhas) MARCA
CHAMEX

Caixa 100
203.00 ?r.300.00

6lt Papel almaço (cademo com 400 folhas 200ú80cm) MARCA: VMP Pct 60(l 50.00 30.000.00

lolhas 3000

2,00 6.000,00
Papel camurça - papel camurça, maúerial celulose vegetal, gramanrra 60,
comprimento 60,larguÍa 40. Cor escolha da administração municipal
MARCA: VMP

Papel caíâo - caixa com 50 fohas, de 180 g/m'z, tamõúo 44. Cores
variadas MARCÀ: VMP

folhas 2300
0.10 920.001o

7t Papcl cartio colorido l80gm tamanho 48r66cm MARCA: VMP folhas 2500 2,00

Pct 200
48.00 9.600.0072

Papel Casca de ovo - Pacotc contendo 100 folhas. Cor a escolha da

administração MARCA: OFFPAPER

folhac ! 600
2.00 3.200.0073

Papel Celafore - formdo 70cm x 8reitr. Cq i €§colha da drriiÍiíIíçãa
MARCA: VMP

300 20,4\) 6.120,0074 Papel convite A4 (l80gm caixa com 50 folhas) MARCA: OFFPAPER Pct

Caixa 800 262,00 209.600.0075 Papel A4 caixa com l0 resmas MARCA: COPIMAX

folhas 300
2,70 810,0076

Papel Crepom parfinado - formalo 48cm x 2,km. Cor a escolha da
,dmiDi6ração DDDiçlpal MABCA: VMP

17 Papcl de presente MARCA: VMP [olhas 300 1,50 450.00

Caixa t20 101,00 12 120.00711 Papel cquitograÍico caixa com 100 folhas MARCA: CIS

'19 Papel filmc. úanspa.entc 28cm x loOm MÂRCA: ARO 30 39.70 1.19t.00

ti0
Papel foto tamatrho 2l0x297mm (44) caixa com 20 folhas - fosc!
MARCA: OFFPÀPER

Pct 200
11.700,fi)

18.600.«,

PRocEsSo_Lp zl21&io:L i
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87

88

r0l

102

8l Papel foto tamaúo 2l0x297mm (44) caixa com 20 folhas - com brilho
MARCA: OFFPAPER

Pct (í)
27.60 1.656.00

l.tl
Papel fotogífico A4 Gloss $rper brilhante à prova dágua (pacote com 50
folhar) MARCAT GLOSSY

Pct 70
40,54 2.837.80

83
Papel laminado - Tamanho aproximado: 48x60cm. Cor escolha da
administÍação municipal MARCA: VMP

lolhas ,1000
9.200.00)10

Itl Papcl manteiga MARCA: WYDA lolhas 600 4.10 2.460,00

ll5 Papel micro-ondulado MARCA: VMP folhas 2700 4.90 13.230.00

86 Papcl pardo MARCA: VMP folhas 27/ü) 0,95 2.565.00

Papcl seda MARCA: VMP lolhas t600 0.18 288.00

Papel tipo carson para deseúo (pacoúe com 20 folhas A4) MARCA:
CANSON

folhas 5200
0.32 1.664.00

89 Pasta catálogo com 50 folhas MARCA: ACP Und 300 31,00 9.300.00

90 Pãstã com caflclctâs MÂRCA. ÂCP Und íí)0 2,60 1.560.00

Und 1600 6.00 9.600.009t Pasta Pliistica com Aba Oficio larga Cristal MÁRCA: POLIBRÁS

92 Pasta Plástica com Aba Oficio larga Fumê MARCA: POLTBRÁS Und t600 6,10 9.760,00

93 Und l(,00 5,60 8.960.00

9,1 Pasta Plística com Aba Oficio larga vermelha MARCA: POLIBúS Und t600 8.960,00

95 Pasta Plástica com Aba Oficio lina Cnstal MARCA: POLIBIüS Und 7 100 2.11) 5.040,00

96 Pasta Plistica com Aba Oficio fina Fumê MARCA: POLIBRÂS Und t300 2.30 2.990.00

Und t300 2-60 3.380,0097 Pasta Pliistica com Aba Oficio hna verde MÂRCA: POLIBRÁS

98 Pasta Pliistica com Aba OÍicio hna vermelha MARCA: POLIBRÁS Und 1300 2,60 3.380,00

Und 600 20.80 t2.480.0099 Pasta sanfonada com dirisórias l2 divisorim MARCA: ACP

Und 400 25..10 10.160,00100 Perfurador de papel para aé 20 folhas MARCA: JOCAR

Und 200 158,40 31.680.00Pcrfurador de papel para aÉ 60 folhas MARCA: JOCAR

Und 600 4,10 2.460.00Pincel de pclo para pintrra (grandc) N' I6 MARCA; TIGRE

4,20 2 520,00103 Pircel dç pçlo pare pit|â$a (rnc-drp) N" 10 MABÇA: TTGBE Und 600

550 3,00 1.650.00104 Pincel de pelo para pinluÍa (p€queno) MARCA: TIGRE Und

Caixa i50 103,00 56.650.00105 Pincel para quadro branco (caixa com 12 unidadcs) MARCA: JOCAR

Caixa 54.00 6.480.00106 Pinçel para retÍoprojetor 2.0 (caixa com 12 uniadcs) MARCA: PILOT

Und 300 3,15 945,00t07 Pincel permanente paÍa CD/DVD MARCA: JOCAR

8.000,00Und It{){) 10,00Pistola grande para cola quente MARCA: RÀDEX108

Und lt00 29.05 23.240.OO109 Psitola pequena para cola quente MARCA: RÂDEX

Und ír00 20.00 12.000,00Prancheta em AÇrilico - Cor variada MARCA; ACfuMET

218.00 45.780.00Und 210Itl Quadro branco 2,00m x 1.20m MARCA: STALO
I-lDd 200 218.00 43.600.00112 Quadro tnanco grondc l,S0m x l,20rn MARCA: STALO

120 100.00 l2 000.00Quadro branco medio lm x 70cm MARCA: STALO Und113

Und I00 60.00 6.000,00tt4 Quadro branco pequeno 70x50cm MARCA: STÂLO

lt5 Saco Plástico - püa pasta portfólio (pacote com 100 unidade)
MARCAiCHIES

Pct 80 /f''* 2.800,00

Und 1600 iÇ zto 3.360.00I t6 Saco p[ástico para preÊenle IVL{RCA: VMP

I

Pasta Plástica com Aba O6cio larga verde MARCA: POLIBRAS

I r20

I
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\t7 Serpentina MARCA: MLINDO BZARRO Pct ,100
6.40 2.560,00

ll8 T.N.T cores variadas (peça com 50m) MARCA: SANTA FÉ Pct 600 95.00 57.000.00

ll9 Tabuada grande l/4 MARCA: TODOLIBRO Und 1650 3.465,00

120 Tesoura 5 pol s€m ponta MARCA: CIS Und t250 3.375.00

t2.1 Tesoura picotar MARCA: LEONORA Und 600 8.9-i 5.370,00

t)1 Tesoura grande 2lcm MARCA: TRAMONTINA Und 300 L530,00

t23 Tesoura média lTcm MARCA: TRAMONTINA Und 300 5,30 r.590,00

t24 Tinta guache (caixa com 06 unidades) MÁRCA: LEÕNÕRÁ Caira 1250 5.ti0 7.250.00

Tinta paÍa tecido (caixa com l2 unidades) MARCA: ACRILEX Caixa 800 5 5.00 44.000.00

1.538.00r.80

125

VÁI-OR TOI-ÁL: R : l.S3E.00l,E0 ( un nilhilo quinhen ot e trinlo e oiro mil um rcal e oiufia cen o|o§)

5- DÁ ENTRI|,(;A

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.

5.2 - O prazo máximo para entrega seÍá diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento

de compras da Prefeitura Municípal de São Bemardo - MA.

6. DAS OBRTGAÇÔES Oe CONrnAreOe

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estâbelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com

as especificaçeÉs do edital, responsabilizando.se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimenlo
das condições estabelecidas.

ó.2 - Prestar os esclaÍecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer

anormâlidade que veÍificar quando da execução dos atos de sua responsúilidade;

6.3 - Prornov€,r todo3 G meim necessáÍios à g&Íantia da plenâ operacionalidade do fornecimento, inclurive
considerados os casos de greve ou paÍalisação de qualquer natureza,

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentoÍ do preço registrado, não poderá ser

alegada como motivo de força mâior paÍa o atraso, má execuÉo ou inexecução dos serviços objeto deste

edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e danais
condições aqui estúelecidas;

6.5 - Comunicar imediatârnente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço' conta

bancária e outrasjulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

ó.6 - respeitaÍ e faz€r cumprir a legislação de segurança e Administração no trâbalho, previstas nas normas

regul amentadoÍas perti nentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumpÍimento do fomecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida poÍ esta el tura,

ó.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fi de sua

parte, pelos danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada todas as

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

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

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item l2 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÔES pe COUrnareNtB

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a assinar contrato e retirada da Ordem de Fornecimento dos it€ns
registrados;

7.2 Fornecer 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 empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notiticar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer inegularidade constatâdâ durante o
recebimento do objeto;

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

7.6 - Nâo haverâ sob hipótese alguma, pagamento antecipado,

7.7 -Fiscalizzr a *ecução das órigações assumidas pelo contratado

8, DO PAGAMENTO

8.1 O pagâmento será efetuado ate 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responúvel ;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Notâ Fiscal/fatur4 descrição do item fornecido,
de acordo com o especiÍicâdo no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscaiyfaturas, estas s€rão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correçôes. com as informaçóes que motivaram sua rejeiçâo, sendo o pagamento
realizado após a reapresentação das notas fiscaiVfaturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentaÍá o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fomecimento.

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

8.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do ContÍatado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.I - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da pÍesente
revisão no caso de desequilitrrio da equação econômico financeira inicial deste instrum
determinação municipal, cabendolhe no máximo o repasse do percentual determinado.

admitida a

a partir de
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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 média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao
fomecedor, mediante correspondênci4 redução do preço registrado. de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocâr,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresíls com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de ÍegistÍo de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que florem iguaís ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10, DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

l0.l - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

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

b) Quando o fomecedor der causa a rescisão administraúva da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xll, XVll e XVItr do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisiçã0,/pedido dos produtos decorrente deste

registro;

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

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustihcadas;

li descumprir qurirlquer dós itens da cláusula sexta ou setiúa

lO.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor será informado por conespondência, a

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ala.

10.3 No caso de ser ignorado, inceío ou inacessivel o endereço do fomecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jomal Oficial do Municipio DOM ou EstadoÀ4A DOE, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitação do fomecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades pÍevistas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor, relativas
ao fomecimento 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 sustaÍ o pagamento das fatuÍas, ate que o Fornecedor cumpÍa integralmente
a condição contratuat infringida

10 7 - A A1a de RegistÍô de Preçôs será cánc€ládâ âutoffáücâmente nás seguintés hi

a) Por decurso de prazo de validade;

I

;)
I
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11.1 - os preços apresenrados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxâ de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
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
contratada 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 de 02% (dois por ccnto);

b) a partir do 6'(sexto) ate o limite do ltr (décimo) dia multa de O4oÁ (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do I l'(decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, L III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução rotal ou
parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, através da SecÍetaria Municipal de
Administração poderá, garantida a previa e ampla defesa" aplicar à Contratada multa de ate llyo (dez poÍ
cento) sobre o Yalor adjudicado;

12.3 Se a ad.judicatária recusar-se a retiíar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida previa e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até l0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licita@es e impedimento de contratar com o Município de
São Bemardo, por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

t2.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào Pública Municipal

12.4 - A licitânte, adjudicatiiLria ou contratada que deixar de entregaÍ ou apresentaÍ documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a pÍoposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
previa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contÍatâr com o Município pelo prazo de ate cinco anos

e. se for o caso. o Municipio de Sáo Bemardo solicitará o seu descredenciamento do CadastÍo de

Fornecedores do Estado por igual periodo, sem prejuizo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente impostâ à contratada s€Íá automaticâmente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dejuros moratórios de l0á (um por c€nto) 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, contâdos 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 Municipio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança j udicial da multa;

12.6 As multas previstas nesta seção nâo eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas

ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) d úteis, contados
da intimaçâo por parte da Secretaria Municipal de Administraçâo e Planejamento. o re vo valor será

se estes nãodescontado dos créditos que esta possuir com a SecÍetaria Municipal de Admini
forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ati
Procuradori a Geral do Municipiol

execução pela

t
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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 encaminháJa devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo pÍazo.

13, DOS ILICITOS PENAIS

l3.l - As infrações penais úpificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processojudicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS Onçe16^rooot

14.l - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Regisfo de preços, correrão
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderiÍ a presente AtA ás
quais serão elencadas em momento opoÍtuno:

I5, DAS DISPOSIÇÕES FTNAIS

l5.l As partes ficam, ainda, adstÍitas às seguintes disposiçôes:

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 fins de analise tecnica, juridica e decisâo superior o Edital de Pregâo n"
022124§ e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeir4 sem previa e expressa autoriza$o da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 - As partes contÍatantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contratq inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela via administrativ4 renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

16.2 - c por atarem de acordo, as partes firmam a prcaerúe Ata, cm 03 (três) vias de igual tec,r e forma para

um so efeito legal, hcando uma úa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
8.666/93.

São Bernardo-MA,06 dejaneiro de 2020.

SÂMIA Co CARVALHO
Secretário de

Empresa com o strados

L DA SIL
CNPJ: 13.845.693
Linaldo da Silva

ló5
E SERVIÇOS DE PRODUTOS EIRELI
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