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VALIDADE: 12 (dozn) meses contâdos a partir da data de sua publicação no Diário
OÍicial da Uniâo ou do Estado do Maranhâo ou do município de São Bernardo/l|ÍA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão,
com sede administrativa, na PÍefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de
Almeida, inscrita no CNPJ sob o n". 06. 125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestoÍ
responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cedula de Identidade no

572348 e do CPF n" | 82.609.183-15, RESOLVE, registrar os preços da empresa: V. E. ROCHA
FERREIRA VW COMERCIO, inscrita no CNPJ n'. 33.809.045/0001-60, sediada na Rua das
Tulipas - 335 - Sala 01 - Joquei - Teresina/Pl, neste ato representada pelo Senhor: Rafael
Ribeiro Coelho Guimarães Petit, portador da Carteira de Identidade N" 2202338 SSP/PI e do
CPF no. 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl, Íesidente e
domiciliado na cidade de Teresina/Pl, nas quantidades estimadas na seção 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, sujeitandG.se as partes às normas constantes da Lei no. 8.666/93, Lei n". 10.520/2002,
Decreto no 10.024119, Lei Complementar n'. 12312006 e suas alterações, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de
órgãos püblicos, 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 desej aremfazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao ór}ão ylciador
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1. 1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura Aquisição de material
de expediente, para atender as necessidades das secretarias municipais de São Bemardo,Ma.,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ORGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s),
obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentoÍ do registro a preferência de
fomecimento, em igualdade de condições.
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da Ata, para que este indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos
qulntitativos registrados em Ata, desde que o fomecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidâs.

2.4 -As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante
sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de pÍeços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item regístrado 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

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

3.2 A Presente Atâ tenl validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no
Jomal Oficial do Estado/MA.

3.3 A Secretana paÍicipante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de
Educação;

4. DOCONTR,ATO

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

LOTE O]

MARCA UNID QUANT VR TOTALN" DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MÊRCUR pacotc )00 8.99 1.798,0065 Liga dc elistico n" l8 ( l00gr)

TILIBRA unid 200 3.660,0066 Livro de atas sem margem 100 folhas

t00 t.660,0061 Livro de atas sem margem 200 folhas TIt,IBRA unid

100 I l_90 l. 190,0068 Livro de ponto 2 assinatras l00folhas TILIBRA unid

t00 2.300.0069 Livro dc protocolo 1'ILIBRA unid

DESART unid 2000 6.500,0070 Marca te\to dilersas cores

und 100 5.380.001l Marcador para quadro branco, caixa com
t2 unidades

DESART

t000 4,7 5 4.750,0017

Marcador permanente (Pinccl atômico) -
resina termoplástica, thta a basc d§
álcool, corantes e aditivos (a,rul, prcto c
vermelho) caixa com 12 unidadcs

DESART unid

uu itl 1000 I 1.80 0013
Massa de modelar - composiçAo:
paraÍura, ceras e pigmentos atoxiços com
12 cores

KOALA

PC. Bcrnrrdo Coelho de Àlmcid!, n" 8óJ, Cenrro,Sio Bernrrdo - MA, Cf,P: 65,550-000
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Papel a4 reciclado bÍalco 2 l0 x 297 mm
resma com 5oofolhas. 75gkA. em
embalagem revestida extemamcdc çom

ilcno resistente à umidade

-i00 41.70 20.lt50.00

75
Papel 44, medido 2lO!O97 com l0
ÍEmas

CHAMEX calxa 1000 99.00 99.000.0{.)

76 Pap€l caíào tamanho -TM A4 VMP pacote i00 40,20 12.060,00

17
Papel color set. gÍamatura de no mínimo
l50g/m2, diversas cores, medirdo
aproximadamcÍús 48,0 x 66,0 cms

pacoúe 250 32.50 8. r25,00

78
Papel crepon 0 48úmts pacote coml0
folhas

VMP pacote 300 15.00 4.500,00

19 Papel madeira 66x96 com lffi folhas. VMP pacote 100 84.00 8.400.00

Papel oficio 2, medindo 216x330, Íesma
com 500 folhas

CHAMEX resma 2-50 6.750,00

8l

Papel sulfite, formato a4, gramatura de
no minimo 75glm, branco, cmbalagem dc
papcl plastificado, com l00folhas
resistentc a umidadc.

CHAMEX pacote 200 I l.l5 2.230.00

82
Papel adesivo - ün a4 (pacote com 50 und)
l50s

PIMACO pacote 20 74.50 1.490,00

8.1 Papcl almaço com pauta ,lO0 folhas SPIRÁL rcsma 30 61,7'1 1.853,l0

84 Papel almaço í pauta com 400 folhas SPIRÂL resma l0 6 t,50 I 1t45,00

85
Papel camurça divenas cores pacole com
20 folhas

pacote 30 37.50 L 125.00

86 Papel celolare diversas cores com 50 folhas pacote 30 78.40 l 'tt) ff)

87
Papel color set diversas cores l50g/m2
48.00 x 68,00 pacote com 20 folhas

30 30-25 907.50

pacote t2 38.3388 Papcl de seda pacote com 100 lclhas VMP

VMP pacote 20 56.40 1.128.0089 Papel Laminado com 40 folhas

212.t I3-56VÁLOR T OTAL

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados mnforme termo de referência do Edital de
forma fracionada (se necessário) e confolme forem solicitados pelo setoÍ competente.

5.2 - O prazo miiximo paÍâ entrega será diikio conforme solicitação e pedido efetuado pelo

departamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

6.1 Executar o fomecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de

acordo com as especificações do edital, respoflsabilizando-se por eventuâis prejuízos

deconentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atender pÍontamente, bem como dar ciência
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos at sua

responsabilidade,

2PC, B€rn{rdo Coclho de Almeidr, n" t63, Centro,Sâo Bernardo - MÀ, Cf,P: 65.550-000
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6.3 - PromoveÍ todos os meios necessáÍios à garantia da plena operacionalidade do
fomecimento, inclusive considerados os c,rsos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, nào
poderá ser alegada como motivo de iorça maior para o atraso, nuí execução ou inexecução dos
serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que estii sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidâs;

6.5 Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o Íecebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e AdministraÉo no trabalho, previstas
nas normas regularnentadoras peÍinentes;

6.7 - Riscalizar o per[eito 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 cÍrso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, pelos danos ou pre.juízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das

autoridades competentes e as disposições legais vigentes;

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

6. l0 - O atÍaso na execução cabeú penalidade e sanções previstas no item 12 dâ presente Ata.

7. DÁS OBNGÁÇOES DÁ CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fomecimento dos itens
registrados;

7.2 - Fomecer à empresa â 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 Notificar por escrito, à empresa conratada, toda e qualquer inegularidade constatada

durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento seni efetuado à empresa detentora do registÍo, enquanto 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 hipotese alguma, pgamento antecipado;

:a^
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7.7 - F íscaliz,ar a execução das obrigações assumidas pelo contralado

8. DO PAGAMENTO

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

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota FiscaUfatura, 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 em faturas, estas serão devolvidas
ao fomecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

PC. B€rnrrdo Coelho de Almeidr, n'863, Centro,Sio BerDardo - MA, CEP:65.550-000

I

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação deânitiva do fomecimento.

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

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

responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no cÍrso de desequilíbrio da equa$o econômico financeira inicial deste

instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados

no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada 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 fomecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a

adeqú-la.

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 primeira, as demais empresas com
preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de

fracasso na negociação. 
_/- )

g.5 Será considerado compativeis com os de mercado os preços registra dos que foryírg,rÁs
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitwa. ,/ J-

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

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

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

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da reqüsição/pedido dos produtos
deconente deste registro;

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

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

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

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação
será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/lv1A, considerando-se cancelado o preço

registrado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados podení 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, c€ssarão todas as atividades do
Fornecedor, relativas ao fomecimento do item.

10.ó - Caso a Prefeitura não se utilize da prenogativa de carrcelar esta At4 a seu exclusivo
criterio, podení suspender a sua execução e./ou sustar o pagameÍúo das fafuras, até que o
Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços seni cancelada automaticamente nâs seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

'l 
1.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, o

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, e

a
,,

í

PC. Bernardo Coelho de Almcidr, n'863' Ccntro'Sio BcÍtrrrdo - MA, CEP 0

lals,

10. DO CANCEL/IIúENTO DÁ ÁTÁ DE REGISTRO DE PREÇOS

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
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trâbalhistas, segllIos, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta
Ata de Registros de Preços.

12. DÁS PENÁLIDÁDES

12. 1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 8ó da Lei 8.666/93, incidentes sobre o
valor da Nota de Empeúo, na forma seguinte:

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

b) a partir do 6'(sexto) ate o limite do l0'(decimo) di4 multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 1l'(décimo primeiro) dia de
atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666193, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Municipio de São Bemardo, atÍavés da
Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a previa e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatíria recusaÍ-se a Íetirar a nota de empeúo inj ustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida previa e ampla defesa,
sujeitar-se-á as seguirÍes penalidades:

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

12.3.2. Suspensão tempoéria de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Municipio de São Bernardo, poÍ 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, adjudicatíria ou contratada que deixar de entregar ou apÍesentaÍ
documentação falsa exigida para o certame, 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 Íiscal, garantida previa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de ate cinco anos e, se for o caso, o Município de São

Bemardo solicitará o seu descredenciamento do Cadasúo de Fornecedores do Estado por igual
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

I 2 . 5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizerjus, acrescida de juros moratórios de l% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não tenha neúum 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 inlimação, para efir 

-opagamento da multa, Aús esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dpdos lerão
//
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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 eximem a adjudicatrí,ria da reparação dos eventuais
danos, perdas ou pre-iuízos que seu ato punível venha causar ao Munícípio de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da múta no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será

descontado dos creditos que esta possuiÍ com a Secretaria Municipal de Educação, 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 cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse pr.vo
encaminhála devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

13. I As infrações penais tipificadas naLei 8.666193 serão objeto de processojudicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. I As despesas decorrentes das conratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços,

correrão à conta de dotação orçamentiria do ano em curso, ou das demais que possam vir a

aderir a presente Ata, ris quais serão elencadas em momento opoÍtuno:

15.1 - As paÍes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições

I - Todas as alteÍações que se fizerem necessárias serão regisúadas por intermedio de lavÍatura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maraúão,
como competente para dirimir quaisquer
casos omissos, que não puderem ser resol
outro. por mais privilegiado que seja.

questões oriundas do presente contrato, inclusive os

vidos pela via administrativa, renunciando a q

PC. Bcrrrrdo Coclho de Almeidr, n'863, C€ntro,Sio Bêrnrrdo - MA, CEP: 65.550-

a 0

13. DOS ILICITOS PENÁTS

II vinculam-se a esta Ata para fins dc analise tecnica, juridica e decisão superior o Edital de

Pregão Eletrônico iSRP n".003i2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classiÍicadas.

I[[ E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer

operação finanoeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

T6 DO FORO



PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÁÇA BI]RNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÃO
CNPJ: 06.125.389/000I-EE
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v. E. FERRE IRAVWCO

CNPJ n". 33.809.045/0001-60,
Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit

CPF n'.010-996.003-32
Outorgado:

o

São B

1

PC. Bernrrdo Coelho de Almeidr, n't63, Centro,Sio Bernrrdo - MA' CEPr 65.550-000

16.2 e por estarem de acordo, as partes firmam a pÍesente Ata, 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 Art. 60 da Lei 8.666193.

/)

(./

TI,' J


