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DADE
o

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 026/2019.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N". O29I2OI9

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 20191 1 OO4-CPL/PMSB-MA

VALIDADE: l2 (doze) meses contados a partir dâ data de sua publicaçâo no Diário Oficial do
Município ou do Estâdo do Maranhão.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão, com sede
administativa. na Prefeitura Municipal, localizada na Na Pça Bemardo coelho de Almeida 863 Centro -
São Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001-88, , representado neste ato pela secretária
Municipal de Educação: SÂMIA COELHO MOREIRA CARVALHO RG: 016154552001-2 CpF:
447.037.243-91residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida,/MA, RESOLVE, regisÍar os
preços da empresa: PILARES DO SABER LTDA - PILARES DO SABE& inscrita no CNPJ n'.
23.60'1 .7511000143, sediada na Av. Daniel de La Touche nÍ. 08 - Loja 08 Cond. Vila La Touche Center -
Cohajap - São LuiVMA, neste ato represertada pelo Senhor: Almir de Jesus Leite Silva, portador da
Carteira de Identidade N" 000012675993-6 SSPÀ4A e do CPF n'. 235.548.003ó8, residente e domiciliado
na cidade de São Luis/MA, nas quantidades estimadas na sec4ão 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 destâ Ata de Registro de heços, sujeitandose as pêrtes à normas constantes
da Lei n". 8.666/93, Lei n'. 10.52012002, Lei Complementar n". 123120Q6 e suas alterações, e em
conformidade com as disposiçôes a seguir.

I. DO ORJETO

1.1 A presente licitação tem poÍ objeto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de
bibliotecas, para atender a Secrelaria de Educação do Municipio de São Bernardo - MA, conforme
condições e especificagões mnstantes nesta At4 no Edital e seus anexos.

1. 1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓnCÀOSrcXfneOES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licita@es especificas para aquisição dds), 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 Administraçâo inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime prôprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os ôrgãos 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 Atq para que este
indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praúcados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - Caberâ ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos
regisrados em Ata, desde que o fornecimento trão prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50oá
(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 registÍado na ata de registÍo de preços para o órgão gerenciador e r
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para os órgãos participantes, independentemente do número de órgâos não paÍicipantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCU DA PKESENTE ÁTA 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 Jornal Oficial
do EstadoÀ4A.

3.1 - A SECPGTARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participanres de$a Ata de Registro de Preços são:
Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Obras lnfraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal
de Meio Ambiente Desenvolvimento Uôano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento; Secretâria de Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

4. DO CONTRATO

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

ITEM DESCruÇÀO - BIBLIOTECAS T]ND QTD VALOR
UNITÁruO

VALOR
TOTAL

I Cantiúo da Leitura - Hisloria enr quadrilhos Ateirde Ensino
Fundamental L Composto por 90 livÍos. acompaúa cstant€
para acomodá-los. PAE EDITORA

Und
5. t68,00

t03.160.00
2 UndEspaço Culuiral ltinermle - biblioteca comunitária voltada

para todos os púbticos, de infartil à 3' idade. Acompanha
2.0,Í0 livros. mesas e cadeiras, tenda panlogÍiúica,4
contêiners para arma2,enar os livros. PAE EDITORA

4

44.986.00

r79.944.00
llnd .llnçlusoúeca - bilblioúeca voltada para aúender alunos exclúdos

da efetivaçâo do direito à eduçação e que cstão fora da ascola
ou enfrentam barreiras para a participação nos processos de
aprendizagem escolar. Material esp€cífico para atcndimento
para sala de recursos. composta por 70 livros espcciais para
alunos e açeno especial para os professores. Faz pütc do
proJclo, jogos d€ estimulação e móvel para acondicionar todo
o mateÍial da lnclusoteca. PAE EDITORÂ 53 192,00

1 Musicalizando - Ac€no compleúo e dinâmico para o cÍsino
da músiça no conúgxto escolar. Composto por 7 livros e os
seguinúes insbumentos: I mini te.clado, I mini violão, I flauta
docc. I pandeiro e I tambor. PAE EDITORA

Und 6

2.329.00

NOVO LENDO VOCÊ FICA SABENDO: LETRAMENTO
E ALFABETIZAÇÃO - l' ano - kit composlo por Livro do
Aluno Vol I c Vol II. Tarcfas de Casô Vol Unico. e Livro da
Familia. APRENDER EDITORÀ

Und 800

,t 19.-s 0

335.(r00.00
6 NOVO LENDO VOCÊ FICA SABENDO: LETRAMENTO

E ALFABETIZAÇÃO - 2'ano - kit composto por Livro do
Aluno Vol I e Vol ll, Tarefas de Casa Vol Único, c Lrr ro da
Familia. APRENDER EDITORA

Und 900

4t9.50

377.550.00
7 NOVO I,ENDO VOCE FICA SABENDO. T,ETRAMF,NTO

E ALFABETIZAÇÀO. IO Ano - KIT DO PROFESSOR
contendor Livro do aluno - Vol I e Vol 2- TaÍefas de casa-
Vol. Único. APRENDER EDITORA

t Ind 100

74{t.50

7.1.850.00
It NOVO LENDO VOCE FICÀ SABENDO. LETRAMENTO

E ALFÂBETIZAÇÃO- 2. Ano - KIT DO PROFESSOR
contendo: Livro do aluno - Vol. I e Vol. 2- Tarefas de casa-
Vol. Único. APRENDER EDTTORÂ

Und

74.850,00
r.213.320.00

r
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MODALIDADE

- SÂO BERNARDO/MA

5. DA ENTREGÁ

5.1 - Os itens Íegistrados deverão ser exesutados conforme termo de referencia do Edital de forma
fracionada (se necessírio) e conforme forem solicitados pelo setoÍ competente.

5.2 - O prazo máximo para entÍega seÍá diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo depaíamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6. DAS OBNGAÇõES DA CONTRATADA

6.I Executar o lomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumpnmento
das condições estabelecidas.

6.2 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

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

6.4 A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentoÍ do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maioÍ paÍa o atÍaso, 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
condi@s aqui eslabelecidas;

ó.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endeÍeço, conta
bancária e outrasjulgadas necessárias para o recebimento de conespondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislaçâo de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regularnentadoras pertinentes,

6.7 - Fiscalizar o peÍfeito cumprimenlo do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os

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

6.8 - IndenizaÍ terceiros e./ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua
paÍe, pelos danos o] prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratâdâ adotar todas as

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

ó.9 - A contratada ficará obrigada a aceilâr, nas mesmas condições deste editâI, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessárias, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acoÍdo entre as paÍtesl

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

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

7. DAS OBRIGÁÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora paÍa a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a seÍ contÍatada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 
" \ .

solicitados relativamente ao objeto deste Editâl; \\ \ .,
7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas nesre Edital; aM 
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7.4 - Notificar por escritq à empÍesa contratadq toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento seÍá efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liqüdação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de dir€ito a reajustâmento de preços ou a atualização
monetária;

7.6 - Não haveni sob hipótese algumq pagamerto antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. Do PAGAMENTo

8.1 - O pagamento seni efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responúvel,

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no c.rpo da Nota Fiscal/fatura descrição do item fomecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 Caso constatâdo alguma inegularidade nas notas fiscaiífaturas, estâs serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias corre@s, com as inlormações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresôntação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagírmenlo isentará o FORNECEDOR"/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação deÍinitiva do fornecimento.

8.5 O ContÍatante 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 decorÍentes de tÍansferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9. D0 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Atâ, admiúda a

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

determinação municipal, cabendolhe no máximo o repasse do percentual daerminado.

9.2 Os preços registrados que sofreran 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 época do registro;

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

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

9.5 Será considerado compaíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à media daqueles apurados pela Prefeihra.

10. DO CANCEIÁMENTO DÁ ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.I A pÍesente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçóes;

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

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empeúo decorrente deste Regi stÍo
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a )(II, XVII e XVlll do âí. 78 da Lei 8.666/93;

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

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

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

Q descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou setima.

10.2 - Ocorrendo cancelaÍnento do preço registrado, o fomecedor será informado por correspondênci4 a
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

l0 3 - No câso de ser ignorado, inceÍto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jomal OÍicial do Municipio ou do EstadoÀ4A, considerandG.se cancelado o preço
registrado a partir da ultima publicação.

10.4 - A solicitâção do fomecedor 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 lomecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeihrra não se utilize da prerrogativa de cancelar €sta Ata a seu exclusivo criterio, 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 Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses

a) Por decurso de prazo de validade;

t l l Os preços apresentados na pÍoposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: cuslos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçào, serviços, mcargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto destâ Ata de Registros de

Preços.

12. DAS PENAI,IDADES

l2.l - O descumprimento injusúficado das obriga@s assumidas nos termos deste edital, sujeita à

cootratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 8ó da Lei 8.6ó6193, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

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

b) a panir do 6" (sexto) ate o limite do lop (decimo) dia multa de 04oá (quatro poÍ cento), caracterizando.
se a inexecução total da obrigação a partir do I l'(decimo primeiro) dia de atraso.

12.2 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, l. III e IV, daLei E.666/93, pela inexecuÉo total ou
parcial do objeto adjudicado. o Municipio de Sào Bemardo, atÍavés da Secrearia Municipal a., \ a 

-
AdministÍação poderá garanüda a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até l0o/o (dez por\ < V/
cento) sobre o valor adjudicado; 

:)X 
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12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se Ílão apresentar
sitr.ração regular no ato da feitura da mesm4 garantida prévia e ampla defes4 sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3. l. Multa de ate I @/o (dez por cento) sobre o va.lor adjudicado,

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licita@s e impedimento de contratar com o Municipio de
São Bernardo, por prazo de ate 02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatríria ou contratada que deixar de entregaÍ ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objelo, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato. comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude hscal, garantida
previa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de

Fomecedores do Estado por igual periodo, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 A multa eventualmente imposta à contÍatada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida dejuÍos 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 intimaçâo, para efetuar o pagamento da mult4 Após esse prazo, não s€ndo

efehrado o pagamento, seus dados seÍão encaminhados ao órgão competente para que seja inscritana divida
ativa do Município, podendo, ainda a Prdeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicalária da reparação dos eventuais danos, perdas

ou prejuízos que seu ato punivêl venha causar ao Municipio de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados

da inümação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamenlo, o respectivo valor será

descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não

forem suÍicientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execuçâo pela

Procuradori a Geral do Municipio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade cabeÍá recuÍso, 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, denlÍo do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

l3.l - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processojudicial da forma legalmente
preyista, sem prejuizo das demais cominaçôes aplicáveis.

14. DOS RECURSO,' ORÇÁMEN'TÁRIOS

14.1 - As despesas decorÍentes das contÍatações oÍiundas da presente Ata de Registro de PÍeços, correÍão
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:

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

l5.l - As partes ficam, ainda" adstritas às seguintes disposições

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de term
adiüvo a pÍesente Ata de Regístro de PÍeços.

§
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II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise tecnica" juridica e decisão superior o Edital de Pregão n"
_/2019 e seus anexos e as propostâs das licitantes classificadas.

trl - É vedado caucionaÍ ou utilizar o contÍato decorÍente do presente Íegistro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.I - As partes confatantes 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 administrativ4 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 só efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei
a 666193

São Bemardo-MA, 12 de dezembro de 2019
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