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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARqOÁ'LiDADE
ESTADO DO MARANHAO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - C

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA Df, REGISTRO DE PREÇOS N" 02512019.

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" O28I2OI9

PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N". 2019I IOO3.CPL/PMSB-MA

VALIDADE: 12 (doze) meses contados â partir da data de suâ put licaçáo no Diário Oficiâl do

Município ou do Estsdo do Mâranhão.

Pelo presente instrumento, o MuniciPio de São Bemardo, Es'tado do Maranhão, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida 863 - Centro -
São Bemardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, , Íepresêntado neste ato pela secÍetária

Municipal de Educaçâo: SÂMIA coELHo MORE1RA CARVALHO RG: 016154552001-2 CPFI

44'1.037.243-91residente e domiciliada na cidade de Magalhães de AlmeidaMÀ RESOLVE, registrar os

preços da empresa. PILARES DO SABER LTDA - PILARES DO SABE& inscrila no CNPJ no.

23 .60'7 .7 57 l0OOl -43, sediada na Av. Daniel de La Touche nr. 08 - Loja 08 Cond. Vila La Touche Center -

Cohajap - São LuisMÀ neste ato representadâ pelo Seúor: Almir de Jesus Leite Silva, portador da

CaÍteira de ldentidade N' 000012675993-6 SSP.MA e do CPF n'. 235.548.003-68, residente e domiciliado
na cidade de São LuiíMAr nas quanÍidades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro de Preços,

de acordo com a classificação por elas alcançada por itenl atendendo as condiçóes pÍevistas no instrumento
convocatóÍio e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes

da Lei n". 8.666/93, Lei n'. lo 52012002, Lei Complementar n'. 12312006 e suas alterações, e em

conformidade com as disposições a seguir.

I. D0 OBJETO

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

brinquedos pedagógicos, para atender a Secretaria de Educação do Municipio de São Bernardo - Md
conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexo§.

1.1. I - Este instÍumento não obriga aos ÓtCÀOSifNfnaOES a firmarem contralações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação peninente,

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

2. ADE,SAO DE oRGÁO,\ NAO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de Preços. durante sua vigênci4 poderá seÍ utilizâda por qualquer órgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgàos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha parÍicipado 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 Pre4os, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata" paÍa que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordeÍn de
classihcação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optaÍ pela aceitação ou não do fomecimento. independent€mente dos quantitati
registrados em Ata, desde que o fornecimento não pre1udique as obrigações anteriormente âssumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgâo ou por entidade, a 5

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Regislro de Preços duÍante sua vigência, e \ \
ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, \ \ ,r.
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o ôrgão gerenciador e lgfi,a<
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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 GERÊNCIÁ DÁ PRESENTE ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de t2 (doze) meses, contados a partk de sua publicação no Jomal Oficial
do Estado/MA.

3.3 - A SECRETARIA/ORGÀOS/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, Secraaria Municipal de Educaçâo; SecÍetaria

Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e

Planejamentoi Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, EspoÍes e LúeÍ;

4. DO CONT&4TO

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviçoíprodutos Íegistrados Ílesta Ata encontÍam-se

indicados na tabela abaixo:

).

UND QTD VLR
LNITÁRIO

VLR TOTALITEM DESCRTÇÃO - BRTNQUEDOS
PEDAC,OGICOS

§,IARCA

1 L 192.00I Túnel lúdico ccntopeia LIC LIG Und 4 2.79{i.00

LIG LIG Und { 7.369.00 29.1',76.(nCasiúa dos sonhos

l8 268 00Lig plal LIG LIG Und 4 4.567,00

Esconegador grande LIG LIC Und 4 I 287 00 5.1.18.00.1

637.50 2.550_00Escorrcgador pcqueno LIG LIG Und .1

6 Lagana feliz LIC LIG Und .l 189.00 756,00

,l lli9,00 756,007 Gangorra cavalinho LIG LIG Und

li Gangona peixinho LIG LIG Lrnd ,1 378,50 1.514,00

Und .l 5.26-5.00 2t.060.009 Cama cliistica (pula-pula) LIC LIG

10 Pebolin LIG LIG Und 6 1.986.00 I 1.9r6,00

6 t.674.50 10.047,00tl Mesa ping pong LIG LIG Llnd

t2 Pla) $ound matcmal [V LIG LIG Und .l 1.996.50 7.986.00

l3 20 986.50Bandiúa ríünica com 22 instrumÇntos LIG LIG Lrnd 19.730,00

l.l Modclo anatômico torso bisscruado LtC LIG Und 6 4.97Íi.00 29.86tt,00

l5 Modelo anatômico esquclcto LIG LIG Und 6 4 978.00 29.868.00

l6 Kit básico para laboratório LIG LIG Und (r 5.978.00 35.1168.00

t7 Microscópio biológico monocular LIG LIG Und 6 2.697-50 16. n5.00
In Globo az-ul dc 30cm LIC LIC Und I6 )lq s0 3.832,00

l9 Camirüas empilháleis LIC LIG Und 30t) 386,50 I t5.950.00

2o Supcr fantochcs grande familia hanca LIG LIG Und 20 6,Í8,00 13. t60,00

2t Super fantoches grande familia negra LIG LIG Und 20 658,00 13. t60,00

22. LirÍo - Fantoches cüdando da água. CARLU
BRINQUEDOS

Und 20 886.00 t7.720.N

23 Livro - Fantoches economizando
energia.

CARLU
BRINQUEDOS

Und 20 99{r.00 re%0,0!

21 Alfab€to mó\'el degrau - MDF - 130
peça- PVC encolhivel

CARLU
BRINQUEDOS

Und .10 139.50 -i.i80,00

â1
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25 Alfabeúo móvel degrau cursilo - MDF -

130 peça- PVC encolhivel
CARLU

BRINQUEDOS
Und 4t) 5.580.00

26 Âlioluvos numerais - MDF - l0 pc e l0
cd. Caira papel.

CARLU
BRINQUEDOS

Und .10 59.50 2.3lt0.00

27 Abaco aluno 40 argolas de plástico-
PVC encolhivel

CARLU
BRINQUEDOS

Und 4{.) 39.80 t.592.00

2tt Seq unid 45 argolas dc MDF-PVC
cncolhível

C-{RLU
BRINQUEDOS

Und .10 58,50 2 340.00

29 Abaco abeno 50 argolas de MDF - PVC
encolhível

CARLU
BRINQT,IEDOS

Und 40 69.80 2.792.00

30 Abaco aluno 40 argolas de MDF - PVC
encolhivel

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40 78,50

3l Varal tabuada - EVA - 9peça -
Embalagenr plástica

CARLU
BRINQUEDOS

Und ,10 269,00 l0 760.00

32 Numerais e quanúdadcs oa base - MDF-
20 pe{a 2 bases- PVC encolhitel

CARLU
BRINQUEDOS

Und ,10 97.50 3.900.00

Prancha gcométrica - MDF - I poça -
PVC encolhivel

CARLU
BRINQUEDOS

Utd ,10 67.80 2.712.00

3,t Frações nas frutas - Basc MDF - 22
peça - PVC encolhivel

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40 46.50 1.860.00

Li Memória silabas micias e figuras - MDF
- 40pçça - caixa. Mad€üa

CARLU
BRINQUEDOS

Und {0 26.80 1.072.00

Memória meios de cpmunicaçâo e

transporte - MDF - 40peça - caixa.
Madeira

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40 26.80 1.072.01)

Brinquedotsca masteÍ - 34 itens - caixas
de papelão.

CARLT]
BRINQUEDOS

Und l0 4.985,00 49.850,00

Memória adiçâo e subtraçào - MDF-
40peça - caixa de madeira

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40 26.80 |.072.00

l9 Troque e encaixe as cores- casa - MDF -
20 peça - PVC encolhivel

CARLU
BRINQUEDOS

Und .10 1r6.50 4.660.00

40 Corrida da coleta seletiva - 154 peça -
maleta MDF - caixa. Papelão.

CARLU
BRINQUEDOS

Und 20 t.378,50 27.570,00

Und .10 42.70 .1.708.00

.12 Torre equilibrio - madeira - 48 p€ça -
cairia. Madeira

CARLU
BRINQUEDOS

Und ,10 I29.50 5.180.00

43 Malsta alfabotização- l0jogos - maleta
MDF-

CARLU
BRINQUEDOS

Und .10 478.50 19.140_00

..1-1 Trâ.sito - Kit trânsito - Madeira- 15

peça- caira. Papelão.
CARLU

BRINQUEDOS
Und 40 236-50

'15 Kitaramados-6itens. CARLU
BPJ}iQUEDOS

Und 40 469.00 18.760.00

16 Dominó adição - MDF - 28 peça - caha
de madeüa.

CARLU
BRINQUEDOS

Und .10 )t 50 940.00

Domiaó subtração - MDF - 28 peça -
caixa de madeira

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40 23.50 940.00

,18 Dominó divisão - MDF - 28 poça -
caixa de madeira.

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40 23.50 940,00

I
49 Dominó nrultiplicação - MDF - 28 pega

- caixa de madeira.
CARLU

BRINQUEDOS
Und .10 23,50 e40.09

M

b

13s.50

I

iri iÍi:

l r4o.o0 
I

36

) 4l I Tone de formas geomcmcas - MDF- 16 | CARLU I

I I 
peça - PVC encolbivet I BRINQUEDoS 

I l

e 460.00 
I
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i0 Quçbra cabeça pirâmide alimentar
brasileia . base MDF - 13 peça - PVC
cncolhivel

CARLU
BRINQIJEDOS

Und 10 76.80 3.072.00

5l Jogo xadrez oficial - Rei l0cm - 32 poça
- caixa. MDF

CARLU
BRINQUEDOS

Und t0 I16.50 1.165,00

626 14'7 00

5. DÁ EN'TREGÁ

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entÍega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departarnento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DAS OI'NGÁÇOES DÁ CONTRATADA

ó.1 - Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais pÍejuizos decorrentes do descumprimento
das condiçôes estabelecidas.

6.2 - PrestaÍ os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações 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 fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaçâo de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimenlo incumbe ao detentoÍ do preço registÍado, 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 estabelecidas;

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

6.6 - respeilar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, preüstas nas normas
regulamentadoras pertinentes,

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integÍalmente, os
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura,

6.E - IndenizaÍ terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
partq 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 - A contratada ficará obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, até o limite de 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite seÍ Íesultantes de acordo entre as paÍtes;

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentadai

v

».

6.1 1 - O atÍaso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata

TRC
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7, DAS qBRIGAÇÕES DÁ CONTL4TANTE

?.I - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados:

7.2 Fomecer à empresâ a ser contratada todas as iúoÍmações 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 - NotificaÍ por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 Neúum pagamento seÍá efetuado à empresa detentora do registro, enquanlo pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária,

7.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento aotecipado;

7.7 Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo conÍatado

8. I)0 PÁGAMENTO

E.l - O pagamento será efetuado ate 30 dias após a emissão da nota hscal devidamente atestada pela

Secretaria responúvel ;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no mrpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua pÍoposta de preço.

8.3 - Caso constalado alguma irregularidade nas notas hscaiífaturas, estas seÍão devolvidas ao fomecedor,
para as necessárias coÍe6es, mm as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresentagão das notas fiscais/faturas.

8.4 - Neúum pagamenlo isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8 5 - O Contratante não eletuará 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 outÍas praças serão de
responsabilidades do Contralado.

9. DO REATU.'TÁI'IENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Atq admitida a
revisâo 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,
mântendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da pÍoposta e aquele
yigente no meÍcado à época do registro;

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

NK
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9.4 - FÍacassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,
nos teÍrnos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitagão em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compativeis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Preleitura.

IO. DO CÁNCEIÁMENTO DÁ ATÁ DE REGISTRo DE PREçOS

l0 1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações1

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de RegistÍo de

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste RegistÍo
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XlI. XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.ó66193,

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

registro;

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

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

fl descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta 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 inacessivel o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal Oficial do Municipio ou do Estado.Md considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da úhima 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 aplicaçâo das penalidades previstas no Edital.

10.5 lfuvendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fomecimento do item.

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

10.7 * A Ata de Registro d€ PÍeços será cancelada automaticamente nas seguintes hipôteses:

a) Por decurso de prazo de ralidade;

I l.l Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas. tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, laxa de administração, serviços. encargos sociais, trabalhistas, .

f;*::t 
O","t, lucro e outros necesúrios ao cumprimento integral do objeto desa eta Oe neeistros dlh

12. DAS PENÁLIDÁDES

w

I



tii4-i:0LHANo 150
, ;,]^Fqqn ,ôíq\!oo1

pREFETTuRA MUNrcrpAL or sÃo sentriitôLlDÂDE
ESTADO DO MARANHAO ' -'r'r'

PRAçA BERilARDO COELHO DE ALMEIDA NO E62 - CENTRO
CNPIr 06.125.389/OO01-88

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

oontratada a multas, consoante o caput e §§ do afi. 8ó da Lei 8.666/93, incidentes sobÍe o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

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

b) a partiÍ do 6" (sexto) até o limite do i0'(décimo) dia, multa de 04% (quatro por ceúo), caÍacterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do 11" (decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sangões cominadas no aÍ. 87. i. iII e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecuçâo totai ou
parcial do objao adjudicado, o Municipio de São Bemardo, através da Seüetaria Municipal de

Administração poderá, garantida a previa e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até l0% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feftura da mesma, garantida previa e ampla defes4 sujeitaÍ-se-á as seguintes
penalidades:

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

12.3.2. Suspensão temporrária de panicipar de licítações e inrpedimento de contratar com o Municipio de

São Bemardo, 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, adjudicatária ou contratada que deixar de entregaÍ ou apresentar documentação lalsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, não Ínantiver a propostq falhaÍ
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitaÍ e contrataÍ com o Município pelo prazo de ate cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fomecedores do Estado por igual período, sem prejuizo da ação penal correspondente na forma da leil

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada seÍá automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 19lo (um por c€nto) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgào da Prefeitura Municipal de São Bemardo, serJhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua intimação. para efetuar o pagamento da mult4 Após esse prazq 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 pÍevistas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas
ou pryluízos que seu ato punível venha causar ao Municipio de São Bemardo.

12.7 - Se a ContÍatada 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 Íespectivo valoÍ será
descontado dos créditos que esta possuiÍ com a SecretaÍia Municípal de Administração, e, se estes não
forem suficientes, 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 prazo de 05 (cinco; dias úteis, a contar da ciência,
da intimaçâo. podendo a Administração reconsiderar sua decisào ou nesse prazo encaminhá-la devidamentfl,
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. Y
[J. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infrações penais tipificadas na L ei 8.666193 serâo objeto de processojudicial da forma legalmente \\7
preústa, sem prejuízo das demais cominagÕes aplicáveis. .X
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DALlDADE

f,il.5iíJ
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO BERNA

ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

14. Dqs RECARSqS ORÇA,VENTÁRIOS

14.1 As despesas decorentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de pÍeços, corÍerão
à contâ de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderi, a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momeÍrto oportuno:

15. DÁS DISPOSrcÕES FINAIS

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

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

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, juridica e decisão superior o Edital de Pregão no.

_/2019 e seus anexos e as prôpostas das licitantes classificadas.

III * É vedado caucionar ou utilizar o contralo decorrente do presente registro paÍa qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DA FORo

16.2 - e poÍ estaÍem de acoÍdo, âs pârtes firmam a presente At4 em 03 (três) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Arl óô da Lei
I 666193.

São Bemardo-MA. 12 de dezembro de 2019

S

RG:
CPF: 44
Secretária de Educaçâo

EMPRESA

Moreira Carvalho
2001-2
243-91

§-

PILARES DO S L A. PiLARES DO SABER
CNPJ n". 23.607.757 10001 -43

Almir de Jesus Leite Silva
RG: N" 000012675993-6 SSPÀ/ÍA

CPF n". 235.548.003-68

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF:

61545

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

I

)
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