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PRETEITURA MI,JIICIPÀL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÁRANHÁO

PRÁçÀ BERNÀRDO COELHO DE ÀLMEIDÀ NO 862 _ CENTRO _ SÁO BERNARDONVÍÂ
CIIPJ: 06.125389/0001-EE

PROCESSO ADMINISTRATM N". n' 2021002212021 - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a paúir da data de sua publicação no Diário
OÍicial da União ou do Estado do Maranháo ou do município de São Bernardo/-IVIA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maranhão,
com sede administrativ4 na Prcfeitum Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de
Almeid4 inscrita no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor
responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade no

572348 e do CPF no 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os preços da empresa: Raimundo
Nonato Martins Brito, CNPJ n'35.189.000.001-66. sediada em Rua Sebastião Acher, 805,
Centro, Chapadinh4 sediada em Rua Sebastião Acher, 805, Centro, Chapadiú4 por
intermédio de seu representante legal Sr Raimundo Nonato Martins Brito, portado(a) da
Carteira de Identidade n'0286254948 GEJUSPC^,{A e do CPF n"109.436.413-49, nas
quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de RegisEo 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, sujeitaado-se as partes à normas
constantes da Lei n'. 8.666193,l-ei n". 10.520/2002, Decreto n' 10.024119, Lei Complementar
n".12312006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguú:

1.1 - A presente licita@o tem por objeto o Regisho de Prcço para futura Aquisição de materiais
e serviços gúficos, pÍra atendeÍ as necessidades das secretarias municipais de São
BemardoÀ4a., conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus

anexos.

1.1.1 - Este instumento não obriga aos ORGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratâções
nas quantidades estimadâs, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s),
obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a prefeÍência de
fomecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua ügência" poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administação inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de

órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não teúa participado do certame
licitatódo 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, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador
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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 - Cabeá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos
qrumtitâtivos registrados em AtA desde que o fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

2.4 - As aqüsições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registados na Ata de Registro de Preços durante
sua vigênci4 e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
podeú exceder, na totalidade, ao dobrc do quantitativo de cada item registrado na ata de registo
de pregos para o órgão gerenciador e píra os órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o
cumprimento aas exigências da legislação vigente

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a paÍir de sua publicação no
Jornal Oficial do EstadoÀ4A.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Regisro de Preços é a Secretaria Municipal de
Educação;

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

1,
Atã de Resultados Finais - Educação Infantil (ver
Modelo com Coordenacão Pedagósicâ da SEMED)

Bloco 12 00 7.428,00

12 00 7.500,00Atâ de Resultados Finais - Ensino Fundamental (ver
Modelo com Coordenação Pedagógica da SEMEDI

7.500,00Bloco 12003

Ata de Resultados Finais - Ensino Fundamental
(Educação de |ovens e Adultos [ver Modelo com
CoordenaÉo Pedagógicâ da SEMED)

600 19,00 11.400,00+ Adesivo diversos Metro

5 Und 600 12.000,00Banners em lona ünflica com acâbamento em suporte
em plástico, med.1,20x0,90m, modelos diferentes.

6
Boletim Escolar - Educação Infanül (ver Modelo com
Coordenação Pedagógica da SEMEDJ

Und 2000 380,00

PC. Bernrrdo Coelho dê AlEeidâ, l" t63, C€rtro,Sâo Bertrârdo - MÀ, CEP: 65'550-000
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Boleüm Escolar - Ensino Fundamental - 6a ao 9e ano
1809 (ver Modelo com Coordenação Pedagógica da
SEMED l

Und L2.500 0,19 2.375,00

9 Canilhas 16 folhas Und 11000 2,35 25.850,00
10 Carimbo automático Und 600 22,00 13.200,00

CarIaz,fz; papel couchê, 150 g colorido para 15
eventos.

Und 12.500 0,94 11.750,00

Certificado de Conclusão do ensino (ver Modelo com
Coordenação Pedagógica da SEMED)

Und 12.500 0,34 4.250,00

Certificâdo de Conclusão Ensino Fundamental/
Educafro de Jovens e Adultos - EJA (ver Modelo com
Coordenação Pedagógicâ da SEMED)

Und 12.500 n?4 4.250,00

14
Capa de Processo (ver Modelo com Coordenação
Pedagógica da SEMEDI

Und 10.000 0,94 9.400,00

15 UndImpressos Diversos 65.000 0,13 8.450,00
Diário de Classe Educação Infantil (ver Modelo com
Coordenação Pedagógica da SEMEDI

Und 2.550 Á. Á.á" lt.322,00

77
Diário de Classe Ensino Fundamental - EIA - Anos
Finais (ver Modelo com Coordenação Pedagógica da
SEMED]

Und 1.5 00 4,44 6.660,00

6.660,0018
Diário de Classe Ensino Fundamental - EIA - Anos
Iniciais (ver Modelo com CoordenaÉo Pedagógica da
SEMED)

Und 1500 Á. Á.á.

79 Und 5.500 4,44 24.420,00
Diário de Classe Ensino Fundamental Anos Finais - 6e

ao 9e ano (ver Modelo com Coordenação Pedagógica
da SEMED)

Und 5.5 00 4,39 24.145,00
Diário de Classe Ensino Fundamental Anos Iniciais - 1e

ao 5e ano (ver Modelo com Coordenação Pedagógica
da SEMED)

Und 12.500 0,18 2.250,00Dossiê do Aluno (ver Modelo com Coordenação
Pedaeógica da SEMED)

11.000 0,74 8.140,0022 Envelope branco 240x340mm, imp. Policromia

2.530,0023 Und 11.000 0,23
Envelope branco amanho 114x229mm, papel ap
90/9m2, cm, imp. 4 cores.

11.000 0,47 5.170,00Envelope oficio 114x229mm, com janela, com ilhós,
med;3,00x1,00cm, 10 modelos diferentes.

Und

400 79,00 31.600,00?5
Faixa em lona com acabamento, com ilhós med.
1,00x3,00, 10 modelos diferentes.

Und

15.000,00Und 12.5 00 7,2026
Folders 2,97x2,1omm, papel couchê, 150gim2; 4x4;
F/v; 03 dobra, 10 modelos diferentes.

29.250,O0Metro 250 117 ,O027 Placa lona com estruturâ para Secretaria De Educação

L20 163,00 19.560,00Placa acrílico com estrutura para Secretaria De
Educacão

Metxo

Und 12.500 1,33 16.625,0029 Panfletos coloridos FB

Und 12.5 00 0,39 4.875,0030
Histórico Escolar - Ensino Fundamental [Educação de

Jovens e Adultos - ver Modelo com Coordenação
Pedasósica da SEMED)

7
Boletim Escolar - Ensino Fundamental - 1q ao 5e ano
1809 (ver Modelo com Coordenação Pedagógica da
SEMED

Und 12.5 0 0 0,19 2.375,00

13

20

2t
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/

31
Histórico Escolar - Ensino Fundamental (ver Modelo
com Coordena

Und 12.5 00 0,39 4.875,00

7

I

da SEMED

z

TOTAL DO LOTE V 341.190,00

Adesivos impressos (m) Mefo 500 25,00 12.500,00
Banner 120 cm x 90 cm Und 500 28,00 14.000,00

3 Bloco de autorização de abastecimento [combustível] BIoco 750 ) o'7 2.227,50
4 Capa de Processo 115g Und 10.100 0,73 7.373,00
5 Cartilhas 16 folhas Und 5500 2,48 13.640,00
6 Carimbo automático Und 450 24,00 10.800,00

Envelope branco 240x340mm, imp. Policromia Und 18.100 0,55 9.955,00
Envelope branco tamanho 114x229mm, papel ap
90/gm2, cm, imp. 4 cores.

Und 18.100 0,24 4.344,00

Envelope oficio 114x229mm, com janela, com ilhós,
med;3,00x1,0Ocm, 10 modelos diferentes.

Und 1.5 50 0,35 542,50

10 Und 4100 1,,20 4.920,00Conütes Cerimonial
Carimbo de madeira Und t70 19,00 3.230,00

Und 8.100 0,48 3.888,00
Fichâ de controle de Estoque F18 Und 17.100 0,49 8.379,00

74 Folder Colorido FB Und 30.000 0,28 8.400,00
Bloco 7200 6,30 7.560,00Requisição de Material F18

L6 Ordem de compra - oficio II Bloco 800 9,64 7.712,00
63,00 819,0077 Padronização veÍculos Und 13

18 Pânfletos coloridos F8 Und 12.500 0,18 2.250,00
122.540,OOTOTAL DO LOTE VI

250 7,39 1.847,501
Encaminhamento - Assistência Social impresso em
papel com certificaçâo FSC.

BIoco

7?O t.847,50Ficha de Identificação da Famí]ia (2vias ) f/v impresso
em papel com certificaÇão FSC.

Bloco 250

3
Dados sobre o usuárioAdulto - ANAMNESE ( 2 üas ) f/v
impresso em papel com certificação FSC.

Bloco 250 7,39 1.847,50

7,39 7.847 ,50Bloco 2504
Dados sobre o usuário Criança e Adolescente -
ANAMNESE (2 üas] f/v impresso em papel com
certificação FSC.

Bloco 250 7,39 1.847 ,505
Declaração Provisória para Carteira Do ldoso impresso
em papel com certificação FSC.

Und 1100 0,89 979,006
Capa de processo Ap 180-g policromia impresso em
paDel com certificação FSC.

1.610,00Bloco 250 6,447
Recibo de concessão de Beneficios Eventuais tam. 14,5
x 22 cm impresso em papel com certificação FSC.

BIoco 250 7,39 1.847,S0B
Ficha de Avaliação Socioeconômico Bolsa Família f-v
impresso em papel com certificâção FSC.

250 7?q LA47.509
Cadastro lnstitucional do MunicÍpio, impresso em papel
com certificaÇão FSC.

Bloco

Bloco 250 7,39 1.847,5010
Requerimento de beneffcioAssistencial 3 üas impresso
em papel com certificação FSC.

PC. Bero.rdo Coelho de AlBeidâ, u" E63, Ccntro,Slo Berosrdo - MA, CEP:65.550-000
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12
Conüte 4 cores sem envelopeASS. SOCIAL impresso em
papel com certificação FSC.

BIoco 250 695,00

13
Crachás em policromia tamanho 14xl.0cm impresso em
papel com certificação FSC.

Und 550 682,00

74

CertÍficado tam. 14x 10 cm IMPRESSÃO 4x0 cores papel
couchê 2309 (4 modelos) com diagramação e leyalt
Assistência Social impresso em papel com certificação
FSC,

1.850 906,50

Folders tam. 31x22ún 4x4 cres couchê 170G impresso
em papel com certificação FSC.

Und 6.100 2.806,00

Und 6.100
Cartâz tam. 31x46cm 4x4 cores couchê 1209 impresso
em papel com certificação FSC.

2.989,00

77
Placa acrÍlico com estruturâ para Secretaria De
Assistência Social

Metro 775 28.L75,00

18
Placa lona com esEutura para secretaria de Assistência
Social

Metro 775 18.200,00

19 Panfletos coloridos F8 Und 15.500 o,79 2.945,00
TOTAL DO LOTE VII 7 6.7 67 ,O0

11

15

76

Convite Institucional em policromia com envelope
Assistência Social impresso em papel com certificação
FSC.

1.5 50 1,29 1.999,50

VALOR TOTAL R$: 540.436,00 ( quinhentos e qurenta mil quatrocentos e trinta e seis reais)

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme temro de refeÍência do Edital de
forrna fracionada (se necessírio) e confomre forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo miáximo para entrega será diário conforne 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, responsabilizando-se por eventuais prejúzos
decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitum Municipal, cujas

reclamações se obrigam a atender pÍontamente, 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 operacionalidâde do
fomecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registado, não
podení ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos

PC. Bcrtr.rdo Co€lho d€ Almeidâ, n" 663, Centro.SIo Bêrtrrrdo - MA, CEP:65.550-000
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serviços objeto deste edital e não a eximini das penalidades a que esüí sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições aqú estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal quâlquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancriria e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Adminisfração no trabalho, previstas
nírs normÍs regulamentadoms pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que seú
exercida por esta hefeiturq

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de

fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas pÍeventiv:rs, com fiel observância às exigências das

autoridades competentes e as disposições legais vigentes;

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

7.2 - Fomecer à empresa a ser contratada todas as infomrações 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 contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

7.5 - Neúum pagamento serií efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de

liqúdação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços

ou a atualização monetáriq

7.6 - Não haverr! sob hipótese algum4 pagamento antecipado;

7.7 -Fiscalizat a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

PC. BerDârdo Coelho de AlEeidâ, n" t63, Centro,Sâo Bertrsrdo - MA, CEPt 65.550-00
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6.9 - Fomecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta
apresentad"q

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

1
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8.1 -O pagamento seÉ efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada
pela Secretaria responsável;

8.2 - O Contatado/fomecedor deveú indicar no corpo da Nota FiscaUfatur4 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 fornecedor, para as necessárias correções, com as hformações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento realbaÃo após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Neúum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicaní aceitação definitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante não efetuaú pagamento de título 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 bancrárias decorrentes 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 reüsão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no mríximo o repasse do
percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem reüsão úo poderão ultrapassar os prcços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constânte
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço regishado seja superior à media dos preços de mercado, a Prefeitura
solicitaní ao fomecedor, mediante correspondênci4 redução do preço registrado, de forma a
adeqú-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeto colocado a Prefeitura poderá rescúdir esta Ata
e convocar, nos termos da legislação ügente, e pelo preço da primeir4 as demais empresas com
preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de
fracasso na negociação.

9.5 - Seú considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

PC. Bernrrdo Coelüo dG ÀlEêido, tr't63, CêÍtro,São Bertr.Ído - Dí4. CEP: 65.550-000
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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 fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses preüstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78
daLei8.666193;

c) em qlai5quel hipóteses de execução total ou parcial da reqüsição/pedido dos produtos
decorrente deste regisüo;

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

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

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

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

10.3 -No caso de ser iporado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Jomal Oficial do Estado,MA, considerando-se caacelado o preço
registrado a paÍir da ultima publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços regisrados podeú não ser

aceita pela Prefeitura facütando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no
EditâI.

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 exclusrvo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fomecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços seú cancelada automaticaÍnente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

1 1.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros neces*írios ao cumprimento integral do objeto desta

Ata de Registros de Preços.

,L

PC. Bernardo Coêlho de AIttrcida, r" 863, C€trtío,São BerDârdo - MÀ, CEP: 65.550-000 l1
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12.1-Odescumprimentoinjustificadod"sobígaçõesassumidasnostermosdesteedital,sujeita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666193, incidentes sobre o
valor da Nota de Empeúo, na fomra seguinte:

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

b) a partir do 6o (sexto) até o Iimite do 10" (décimo) di4 multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do ll' (décimo primeiro) dia de
ahaso.

12.2 - Sem preju2o ,las sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da ki 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da
Secretaria Municipal de Educação podenl garantida a préüa e ampla defes4 aplicar à
Contratada multa de até l0o/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empeúo injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesm4 garantida préüa e ampla defes4
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10o/o (dez por cento) sobÍe o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temponíria de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de São Bernardo, por pmzo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitff ou contratff com a Administração Pública
Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatíria ou conmtada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejaÍ o rctardamento 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 préúa e ampla defes4 ficará impedidâ de licitâr e
contratar com o Município pelo prazo de até cinco aros e, se for o caso, o Município de São

Bemardo solicitaní o seu desffedenciamento do Câdâsto de Fomecedores do Estado por igual
período, sem prejúzo da ação penal conespondente na forma da lei;

12.5 - A múta eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizerjus, acrescida de juros moralórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a conmtada
não tenha neúum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bemardo, ser-

the-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da mulê Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão

encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na diüda ativa do Município,
podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrançajudicial da multa;

PC. Bernerdo Coelho de Âlmeidâ, tr't63, CcEtro,Slo B€rtrrrdo - MÀ, CEP: 65.550-000
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12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatríria da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejúzos que seu ato punível veúa causar ao Município de São Bemardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação por parte da Secretaria Mrmicipal de Educação, o respectivo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes
não forem suficientes, o valor que sobejar seú encamfuhado para inscrição em Divida Ativa e
execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberí recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminluí-la deüdamente informada para a apreciação e deciúo superior, dentro do mesmo
pÍazo.

13.1 - As hfrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processojudicial da forma
legalmente prevista, sem prejúzo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes des contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
correrão à conta de dotação orçamen&á.ria do ano em curso, ou das demais que possam vir a
aderir a presente Ata, ás quais seÍão elencadas em momento oportuno:

16. 1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bemardo, Estado do Maranhão,
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os

casos omissos, que não puderem ser resolüdos pela via administrativa, renunciando a qualquer
outro. por mais privilegiado que seja.

PC. Bernârdo Coelho de Àlmeide, n" 863, Centro,São BerÍtÍdo - MA, CEP: 65.550-000

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

I - Todas as alterações que se fizerem necessiárias serão registradas por intermédio de lavraura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnic4 jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão Eletrônico ISRP n".013/2021 e seus anexos e as propostâs das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem previa e expressa aúorização da Prefeitura.

t^
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16.2 - e por estarem de acordo, as paÍtes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor
e forrna para um só efeito legal, ficando uma via arqú
forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

da sede da CONTRATANTE, na

São - MA,26 de maio de 2021 .

F

MARTINS BRITO
GRÁTICA E EDITORA ESCOLAR

CNPJ n" 35.189.000.001-66
Raimundo Nonato Martins Brito

do CPF n"l09.436.41349
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