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PROCESSO ADMTNISTRATTVO No. 20210077 l2o2t - cPL

VAUDADE: 12 (doze) mêses contados a paÉir da datâ de sua publicaÉo no DiáÍio Oficial

da uniãà ou áo Estado do Maranhão ou do município de são Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo' Estado do Maranhão' com

sede administrativa, na Prefeituà Municipal, localizada na Praça Bêrnardo Coelho de Almeida, inscrita

;ãNpJ ;b 
" 

no. bO.tZS.:eg/oõ01-88,'representado neste ato pelo gestor resqoryaS] FRANCISCO

DAS CHAGAS CARVALHO, p"rtuáái a" éaarta de rdentidade no 572348 e do cPF no 182.609.183-15,

RESOLVE, registrar os pr"çot ãu à'p'"*' R' FRANCKUN DO REGO UMA EIRELI-ME'

CNPJ:27.179.006/0001-24, seoiaaa-na Àuã att Tulipas no 345' Bairro: lógue]l ç?'!1:0:?-140'
;;;e;;;- Pi; po; Ínterméáio do ã rápresentante 9úl o.sr'eôMULo FRANcKLIN Do REGo UMA'

;*;; *áJú de identidade nããC'l.z:a gzs sppÉI e do CPF no661.5e3.263-68, nas quantidades

estimadas na seção quatro desta Àtu a. Áôirtro de preços, de acordo com a classificação por elas

;i;;çJ; pà, iiér, átenaenaoãt iãnãiçOes-previstas nó instrumento convocatório e as constantes

desta Ata de Registro o" pr"çor,lüãiünão r"ãr purt"r as normas constantes da Lei no. 8.666/93, Lei

no. tO.52Ol2002, Decreto no Ã.ijiittS, Lei Complementar no, 123/2006 e suas alterações, e em

conformidade com as disposições a seguir:

PREFEITURA MI]NICIPAL DE SÃO BERNÀRDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO'MA

CNPJ: 06.125.389/000t-88

1.1- A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura Aquisição de livros didáticos

e nâradidáticos oara atendimenio ãliàu a"""nrino do município de são Bernardo/Ma., conforme

il;i;õ";; espàiRcações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos'

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓacÃOs E ENTIDADES a flrmarem contratações nas

quantidades estimadas, poa"noo""oJoir"iÍ.üço"r 
"sp"cincas 

para aquisição do(s), obedecidas a

legislação peÍtinente, ,"noo uráJià;u uo àãtàntor do registro a preferência de fornecimento, em

igualdade de condições.

2.1_AAtadeRegistrodePreços,durantesuavigência,poderáserutilizadaporqualquerór9ãoou
entidade da AdministraÉo i".rrri"ü 

"arüràriã.-tJÉi.ú, 
"rt"auais 

ou municipais de órgãos públicos,

esratais ou ainda de ,"gir" proprjã ô;;:;;"h; p;rticipado do certame licitatório mediante previa

consulta ao órgão gerenciador'

de classificação.

2'2-osórgãoseentidadesquenãoparticiparamdoregistrodepreços,quandodesejaremfazeÍuso
da Ata de Registro de Preços, du';'ã;;;ifãur seu intáesse lunto ao órgão gerenciador da Ata' para

que este indique os possíveis fornãcedores e respectivos preços a serem praticados' obedecida a ordem

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro.de Preços' observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela u."ituO-à'iu ,iào ão forn"ãr"nto, indápendentemente dos quantitativos

registrados em Ata, a"ro" que oãlnããn,,ããt" ta" pt":'Jique as obilgações anteriormente assumidas'

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais' não poderão exceder' por órgão ou pol 
"lt'11-d?:-""l9lf

rci"qráiJ ôiã*to) aos quant-úivãi registiados na Ata de Registro de Preços durante sua vrgencra'

PC. Eernrrdo Coelho de Almeidâ' Í'86f,' (lentro'Stro BerÍârdo _ MA' (11:P:65.550-000
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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 registrado na ata de registro_de. preços para o ór9ão

gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgáos não participantes

[ue, desde que devidarn-ente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação

vigente

Fol
Rubdcn: 4J

PRET]EITURÂ MT \ICIPAI, D[ SÃO BERNARDO
ESTAI}O DO M { RA\HÃO

PRÁÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" E62 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-8E

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicaso no Jornal

Oficial do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a secretaria Municipal de Educaso;

4.1 - O preço a quantidade e a especificaÉo dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-

se indicados na tabela abaixo:

LOTE IV: VALORES NA ESCOLA

o do ltens
COLEÇAO CONSTRUINDO VALORES Und

NA ESCOLA: Livro sobre Valores na

Escola-Livro do Aluno 20 ano do
Ensino Fundamental, que

proporcionam reflexões sobre

diversas áreas do conhecimento. o
respeito; a diversidade; a

solidariedade; a humildade; a

amizade; a ética; a cidadania; a etnia;

a prevenção às drogas e uma amPla

discussão sobre juventude e

sexualidade são temas propostos na

coleção. O debate sobre essas

temáticas é essencial para o espaço

escolar nos dias atuais. Tamanho 28 x
21 cm, Colorido, com caPa PaPel

triplex 250 gr. Com acabamento

lombada quadrada e miolo Papel off
set de 90 9m.

CONSTRUINDO VALORES

NA ESCOLA: Livro sobÍe Valor€s na
Escola-Livro do Aluno 30 ano do

Ensino Fundamental, que

proporcionam reflexões sobre

diversas áreas do conhecimento. O

respeito; a diversidade; a

solidariedade; a humildade; a

amizade a ética a cidadania a etnia

v,Totalv.UnitarioMarcaUnd
R$ 71.864,00R$ 104,00Edições

Ipdh
691

R$ 75.920,00R$ 104,00Edições
Ipdh

ITEM
1

2 Und 730
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PREFEITURÂ MUNICIPAI, DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

a prevenção às drogas e uma ampla
discussão sobre juventude e
sexualidade são temas propostos na
coleção. O debate sobre essas
temáticas é essencial para o espaço
escolar nos dÍas atuais. Tamanho 28 X
21 cm, Colorido, com capa papel

triplex 250 9r, Com acabamento
lombada quadrada e miolo papel off
set de 90 gm.

Edições
Ipdh

R$ 104,00 R$ 82.576,00Und 7943

NA ESCOLA: Livro sobre Valorês na
Escola-Livro do Aluno do 4o ano
Fundamental ,que proporcionam
reflexôes sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a ética; a
cidadania; a etnia; a prevenção às
drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. o debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex PAPEL 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e
miolo papel off set de 90 gr.

CO

R$ 104,00 R$ 80.184,00Edições
Ipdh

UndCOLEÇAO CONSTRUINDO VALORES

NA ESCOLA: Livro sobre Valores na
Escolã-Livro do Aluno do 5o ano
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a prevenção às

drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex PAPEL 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e
miolo papel off set de 90 gr.

4

R$ 82.160,00Edições
Ipdh

R$ 104,00Und 7905

PC. Bernsrdo Coelho de Almeidà. n'E63. (:entro,Sio Beríârdo - UA. CEP: 6S.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADo oo ulRANuÃo

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N'862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.t25.3E9/0001-88

Escola-Livro do Aluno do 60 ano
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a ética; a
cidadania; a etnia; a prevenção às

drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 x 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex PAPEL 250 gr. Com

acabamento lombada quadrada e
miolo papel off set de 90 gr.

6 COL
NA ESCOLA: Livro sobre Valores na
Escola-Lívro do Aluno do 7o ano
Fundamental, que proporcionam

reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a

humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a prevenção às

drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex PAPEL 250 gr. Com

acabamento lombada quadrada e
miolo papel off set de 90 gr.

Und 968 Edições
Ipdh

R$ 104,00 R$ 100.672,00

7 CO CONSTRUINDO VALORES

NA ESCOIA: Livro sobÍe Valores na
Escola-Livro do Aluno do 80 ano
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a prevenção às
drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com

tri PAPEL 250 r. Comca

Und Edições
Ipdh

R$ 104,00 R$ 85.384,00

PC. BerÍsrdo Coelho de Almeida, n'863, Centro,Slo Bernardo - [tA' CUP: 65.550-0
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

acabamento lombada quadrada e
miolo papel off set de 90 gr.

R$ 75.s04,00Edições
Ipdh

R$ 104,00Und 726COLEÇAO CONSTRUINDO VALORES

NA ESCOLA: Livro sobr€ Valorês na
Escolã-Livro do Aluno do 9o ano

Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a prevenÉo às
drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais,
Tamanho 28 X 21 cm. Colorido, com

capa papel triplex PAPEL 250 gr. Com

acabamento lombada quadrada e
miolo papel off set de 90 gr.

I

654.264 00

LOTE V:LMOS PARADIDATICOS
v.Marca v.UnitârioUndItens dos ltensDescri
R$ 19.s00,00DIVERSOS R$ 130,00150KITColeção de Livros Paradid áticos

os alunos do ensino infantil
1

19.500 00TOTAL

5,1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma

fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente'

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

departamento de compras áa Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA'

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

iom as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do

descumprimento 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

anoimalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

VALOR TOTAL REGISTRADO; R$: 673.764,00 (seiscentos e setenta e três mil setecentos e sessenta

e quatro reais)

PC. Beroerdo Coelho de Almeida, n" 863' Centro, São B€rnrrdo - ilíÀ, ('0P: 65.550- t/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÁNHÁO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N' 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

u
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6.3 - promover todos os meios necesúrios à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá

ser alegada como motivo de forçâ maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto

deste áital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e

demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alterafro ocorrida no endereço, conta

bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.5 - Respeitar e fazer cumprir a legislaSo de seguranç e Administração no trabalho, previstas nas

normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo{he, 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 caso de ausência ou omissão de fiscalizaÉo de

sua parte, pelos danos ou prejuízos 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 - Fornecer 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 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens 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 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de

iiqria.éo á ôua'iqúr obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a

atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 ' Fifrlizat a execufro das obrigações assumidas pelo contratado'

8.1- O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela

Secretaria responsável;

PC. Berngado Coelho de Almcida, n'Eó3, C€ntro.São Bernerdo _ MA' ( EP: 6s.550-00
\/
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8.2 - O Contratado/fornecedor 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

ã;.".;à;;, úru ui n"."ãsarias coireções, com as informações que motivaram sua reieição, sendo o

pagamento iealizado aÉs a reapresentação das notas fiscais em faturas'

8'4_NenhumpagamentoisentaráoFoRNECEDoR/CoNTRATADodassuasrespongbilidadese
obrigações, nem implicará aceitaÉo definitiva do fornecimento'

g.5 - o contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrançá em banco,

úr.o.o, os que forem negociaàoõ com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

g.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praçãs serão de

responsabilidades do Contratado'

9'1 - os preços reglstrados manter.se-ão inalterados pelo perícdo de Vigência da presente Ata, admitida

"'i"riral 
nã ároie desequilíbÃ da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir

ã" ã"i"*i."ê" municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado'

9'2_ospreçosregistradosquesofreremrevisãonãopoderãoultrapassarospreçospraticadosno
mercado, mantendo-se a aiterenã úicántual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta e aqúele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - C-aso o preço registrado seja superior à-.média dos preços de mercado' a Prefeitura solicitará ao

fornecedor, mediante corresponiãn.á oauçao do preço registrado' de forma a adequá-la'

9.4-FracâssadaanegociaÉocomoprimeirocolocadoaPrefeiturapoderárescindirestaAtae
;;"*",;;;i;;mos d; bgi;lação vigenie, e pelo pfço da primeira' as demais empresas com preÇos

,ôiri.oâi, ãi*;aãrescisão aáiL uii de'registro de'preços e nova licitação em caso de fracasso na

negocia@o.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou

inferiores à media daqueles apurados pela Prefeitura'

10'1_ApresenteAtadeRegistrodePreçospoderásercanceladadeplenodireito,nasseguintes

Rubrlea:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO \'IARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-8E

situações

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

de Preços;

deste registro;

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

b)QuandoofornecedordercausaarescisãoadministrativadêNotadeEmpenhodecorrentedeste
Registro de preços, nas t ipot"r", il"iiitur noi úiisor r a )oI, xul e )§/IIi do art. 78 da Lei 8.666/93;

c)emquaisquerhipotesesdeexecusototalouparcialdarequisição/pedidodosprodutosdecorrente

\

PC. Be.nârdo Co€lho d€ Almeida, n'E63' Centro'São B€rnârdo _ ifíA' (:EP: 65'5
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PRAÇÁ BERNARDo coELHo DE 
âr:Tlii*i,;,3i3-cENrRo 

- sÂo BERNARDo/MA

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas 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 iuntada ao processo administrativo da presente Ata'

10.3_Nocasodeserignorado,incertoouinacessíveloendereçodofornecedor,acomunicaçãoserá
f.iã por-prlri*ço nojornal On.á ao Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a

partir da última Publicação.

10.4 - A solicitaéO do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não.ser aceita p€la

PÍefeitura, facultando-se a 
"ttu 

n"'tt" áto, a aplicação das penalidades previstas no Edital'

10.5_Havendoocancelamentodopreçoregistrado,cessarãotodasasatividadesdoFornecedor,
relativas ao forneclmento do item.

10.6-CasoaPrefeituranãoseutilizedaprerrogativadecancelarestaAta,aseuexclusivocritério,
Do;"ra iui;nd., . ,u" 

"**rçao 
à/ãu rusà, o pãgamento 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 hiúteses:

a) Por decurso de Prazo de valldade;

11.1_ospreçosapresentadosnapropostadevem.inclulrtodososcustosedespesas,taiscomo:custos
diretos e indlretos, tributos incidàíies, taxa de administra$o' .serviços' 

encargos sociais' trabalhistas'

seguros, fretes, lucro e outros .oàii'a'i"t "" 
cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

de Preços.

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações as<umidas nos termos deste edital' sujeita à

contratada a multas, .onroun," ããu|-'üiõáo;ft' 86 da Lei 8 666/93' incidentes sobre o valor da

Nota de Empenho, na forma seguinte:

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

b)apartirdo60(sexto)atéollmitedol0o(decimo)dia'multade04o/o(quatroporcento)'
caracterizando-se a inexecuço to:tal à" ãuiú"ç"" à partir áo 110 (decimo primeiro) dia de atraso'

12.2-Semprejuízodassançõescominadasnoart'87'LuIeIV'daLeiE'666/93'pelainexecução
total ou parcial do objeto aojuoicaãã, o llunicípio de são Bernardo, através da secretaria Municipal de

Educação poderá, garantida . pã;á "-;;i; 
ãeiesa, apticar à contratada multa de até 100/o (dez por

cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicataria recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não

apresentar situaÉo regular no ãiã aá r"it"u da mesma' garantida prévia e ampla defesa' sujeitar-se-

á as seguintes Penalidades:

PC. Bernaralo Coelho de Almeida, n" E63' Centro'São Bernârdo _ llÂ' C EPr 65.550- \
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12.3.1. Multa de até 10o/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12,3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município

de São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

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

12.4 - A licitante, adjudicataria ou contratada que deixar de_entregar ou apresentar docümentação falsa

ãrigiOu puru o certame, ensejar o retardamento da execu6o de seu objeto, não mantiver a proposta,

fuifiui oi1uOu, na execuçãô aã.o,t-to. comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

;;;ú; p;d; e ampta aêresa, úrá im'peaiaá-ae ticitar e.contratar com o Município pelo prazo de

até cinco anos e, se fo, o caso,'o 
-úuniiípio 

ae São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do

Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem p§uízo da ação penal correspondente na

forma da lei;

12,5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que

fizer jus. acrescida de juros ,";"U;; d; 10ó (um por cento) ao mês' caso a contratada não tenha

nenhum vator a receber d"rt";;;ã;;u prefeitura úunicipal áe São Bernardo, ser-lhe-á concedido o

prazo de 05 (cinco) dias ,t",r, .áituaÀi ou sua intimação' para efetuar o pagamento da multa' Após

ã;;pr.;, ,iao,"nOo 
"tetuuOoi 

pagãn *to, seus dádos serão encaminhados ao ór9ão competente

para que seja inscrita na divida atíã1o l,trnicipio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrançâ

judicial da mulk;

12.6-Asmúltasprevistasnestassonãoeximemaadjudicatariadareparaçãodoseventuaisdanos,
p"iár, o, prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo'

12,7 - *,a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados da intimação po, pu[àã ê.r"tuitá úunicipal -de 
Educaçã0, o respectivo valor será

descontado dos crálitos qr" 
"tàõtt'it 

ãm i s"tt"tu'ia l4unicrpal á"-Fqi*!:"1 :'^:: estes não

forem suficientes, o uato., qu" ,o"ü;ãr-rãiJ 
"ncumini,aOo 

para inscriSo em Divida Ativa e execução pela

Procuradoria Geral do MunicíPio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso' no prazo de 05 (cinco) di?s ú-t-els'^:-:ltar da

ciência da intimago, poO"nOo ã'Ããi-iniitrá*o ,.*onóia"rar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la

àãriá.."nt" informada para a apreciação e decisão superior' dentro do mesmo prazo'

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8 666/93 serão.objeto de processo judicial da forma

É;h";L;;;;irta Jem fie;üiro oas aemais cominações aplicáveis'

14.1_AsdespesasdecorrentesdascontÍataçõesoriundasdapresenteAtadeRegistrodePreços,
correrão à conta de dotação orgmentária do ano em curso, ou áas demais que possam vir a aderir a

prur"nt" nu, ás quais seião elencadas em momento oportuno:

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

15.1- As partes flcam, ainda. adstritas às seguintes disposições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO VIARANHÃO

\
PC. Bernrrdo Coelho dt Almeida' Í't63' Centro' Silo BerÍrrdo - MÀ' CEP: 65'550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SENNINUO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06'125.389/0001-88

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de

termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão

Eletrônico lsRP no.054/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaÉo

financeira, sem previa e expressa autorizaéo da Prefeitura'

16.1- As partes contratantes elegem o Foro da comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como

competente para dirimir quaisque-r questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos,

qué naã prà"r", ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de- igual teor e

ndo uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art'16,2 - e por estarem de acordo,

forma para um so efeito legal. fica

60 da Lei 8.666/93.

A, 05 de janeiro de 2022.

FRAN HAGAS ALHO
572344

CPF no 182.609.183 5

FRANCKUN DO REGO UMA E]RELI.ME

CNPI:27. 179.006/0001-24
RôMULO FRANCKUN DO REGO UMA

RG: 2.238-975 SPPPI

CPF no661.593.263-68
Outorgado:

São Bernardo

PC. Bêrnsrdo coelho de 
^lmeidâ. 

n" 863, Centro,são Bernrrdo - ]rtÀ, (]f,P: 65.550-000

v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERttARDo coELHo DE ALMEIDA N" 8ó2 - cENTRo - sÁo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

de classificação.

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preço para futura Aquisiso de livros didáticos

e naradidáticos oara atendimeniá ãíã" à"-"nrino do município de São Bernardo/Ma., conforme

."IãiiO"i" *p*ificôções constantes nesta Ata' no Edital e seus anexos'

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos oRGÃo

ãu"ntiOua"t estimadas, podendo ocorrer licitações

fesirràçao pertinente, sendo assegurada ao detento

igualdade de condições.

S E EII-TIDADES a flrmarem contrataÉes nas

esoecificas para aquisiÉo do(s), obedecidas a

r do registro a preferência de fornecimento' em

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua-vigên9i"' ry-l::á 
ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da Administração in.rui"ú ãruiàiias fedÉrais, estaduals ou municipais de órgãos públicos'

estatats ou ainda de regime própi]ã õ;:;;;;rti.ip.ao ao certame licitatório mediante previa

consulta ao órgão gerenciador'

2.2 - Os órgãos e entidades que não participat' d".P]::'^"^9," preÇos' quando desejarem fazer uso

daAtadeRegistrodePreços,deverãomanifestarseuinteressejuntoaoór9ãogerenciadordaAta,para
que este indique os possíveis tornãceàores e resp€ctivos preços a serem ptaticados, obedecida a ordem

2.3 _ Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Precos, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela *"'tuçà' "' ta"' ãã-?o*"ánl"nto' independ-entemente dos 
'quantitativos

registrados em Ata, desoe que oãinoirn"nto não prejudique as obiigações anteriormente assumidas'

2.4 - As aquislções ou contrataç&s adicionais' não poderão exceder' por órgão ou por entidade' a^50oó

ê,.q,ã"ià'pãr'ãã.tãl o* qruítüirãs ,egistiaaos na Ata de Registro de Preços durante sua vrgencra,

PC. Bernirdo Coelho de Alm€idâ' n'863' Centro's1o BtÍnsrdo - MA' (lEP:65

<_

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 20210077 I2O2L - CPL

VAUDADE: 12 (doze) meses contados a partiÍ da data de sua publicação no-Diári-o oficial

da União ou do Estado do Maranhão ou do município de São BernaÍdo/ÍrlA

Pelopresenteinstrumento,oMunicípiodeSãoBernardo,EstadodoMaranhão,com
sede administrativa, na Prefeitura-úunlcipat, tocatizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita

no CNpl sob o no. 06.125.389/OOOf-SA, 
'reáresentado neste ato pelo gestor ,9tPo1t9l"] FRANCISCO

DAS CHAGAS CARVALHO, portuáái au êaüta de Identidade no 577348 e do cPF no 182.609.183-15,

RESOLVE, registrar os pt"çot ãã 
"rnptutu' 

R FRANCKLIN DO REGO UMA EIREU-ME'

cNpJ:27.179.006/0001-24, seaáoa-na nuã a.. Tulipas no 345, Bairro: Joqu€i, ce!:64'0j19-140,

i.*r"- pi, p"i interméáio aoã rÀpreientantg lTal o.sr'RôMULo FRANCKUN Do REGo UMA'

portador carteira de identidade nã nc,l.zEa-gzs sppÉI e do cPF no661'593.263-68, nas quantidades

estimadas na seção quatro desta Àü a" Á"Ertr" oe preço.s, de acordo com a classifica@o por elas

;üãJ; pã, ián1, átena"naoãs ãnãiçOeã previstas nó instrumento convocatório e as constantes

desta Ata de Registro de pr"çor, iriãiünãã-se ãs partes às normas constantes da Lei no. 8.666/93, Lei

no. 10.520/2002, Decreto no io.õi+lrgl1ái 
-àmplementar no. 123/2006 e suas alterações, e em

conformidade com as disposições a seguir:

V

I
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PREFEITURÀ MUNIcIPAL oE sÃo srnNanoo
ESTADO DO MARANHAO

PRAÇABERNARDoCoELHoDEALMEIDAN.S62_CENTRo-SÃoBERNARDo/MA
CNPJ: 06'125'389/0001-88

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 reg istrado na ata de registro de preços para o órgão

gerenciador e para os órgãos participa ntes, indePendentemente do número de órgãos não participantes

que, desde que devidamente comProvada avantagemeocumpri mento das exigências da legislação

vigente

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

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,

Oficial do Estado/MA.

contados a partiÍ de sua publicação no Jornal

3.3-ASecretariaparticipantedestaAtadeRegistrodePreçoséaSecretariaMunicipaldeEducação;

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-

se indicados na tabela abaixo:

AN ESCOLÂAv LORESIVLOTE V.Totalv.UnitarioMarcaunddo ItensITEM R$ 71.864,00R$ 104,00Edições
Ipdh

691Und

Escola-Livro do Aluno 2o ano do

Ensino Fundamental, que

orooorcionam reflexões sobre

biversas áreas do conhecimento' O

respeito; a diversidade; a

solidariedade; a humildade; a

amizade; a ética; a cidadania; a etnia;

à orevenqão às drogas e uma amPla

discussão sobre juventude e

sexualidade são temas propostos na

colecão. O debate sobre essas

temáticas é essencial para o espaço

escolar nos dias atuais' Tamanho 28 X

ii cm, colorido, com capa PaPel

triolex 250 gr. Com acabamento

úmnaoa quaoiaoa e miolo PaPel off

set de 90 gm.

VaLiv

ALORESNDONSTRUILUcoLEÇAO
naoressobrerotÁESCONA

1

R$ 7s.920,00R$ 104,00Edições
Ipdh

730Und

Ensino Fundamental, que

orooorcionam reflexôes sobre

ãiversas áreas do conhecimento' o

Liv

Escola-Li

SREALONDOSTRUICONCOLEÇAO
navaloressobreroLAESCONA

odnoaAI noudovro

ética

arsidadedivearespeito
adedamhudariedadesol

iaetnIA ancla dadaama izade

z

PC. Bcrnardo Coelho de Almeids' n" 863' Ceítro,São Bernsrdo - MA, CEP:65'550-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
EsrADo Do MAR^\HÃo

rRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo genNaRDoltln
CNPJ: 0ó.125.189/0001-88

COLEÇAO CONSTRUINDO VALORES Und 777

NA ESCOLA: Livro sobre Valores na

Escola-Livro do Aluno do 5o ano

Fundamental, que Proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do

conhecimento. O resPelto; a

diversidade; a solidariedade; a

humildade; a amizade; a ética; .a
cidadania; a etnia; a Prevençao as

drooas e uma amPla discussão sobre

iuvãntude e sexualidade são temas

propostos na coleção. O debate sobre

essas temáticas é essencial Para o

espaço escolar nos dias atuais'

Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com

capa papel triplex PAPEL 250 gr' Com

acabamento lombada quadrada e

miolo papel off set de 90 gr'

Und 790

\

a prevenção às drogas e uma amPla

discussão sobre juventude e

sexualidade são temas propostos na

coleção. O debate sobre essas

temáticas é essencial para o espaço

escolar nos dias atuais. Tamanho 28 X

21 cm, Colorido, com caPa PaPel

triplex 250 gr. Com acabamento
lombada quadrada e miolo PaPel off
set de 90 gm.

R$ 82.s76,00R$ 104,00Edições
Ipdh

794

NA ESCOLA: Livro sobÍe Valores na

Es@la-Livro do Aluno do 4o ano

Fundamental ,que Proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do

conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a

humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a Prevenção às

drogas e uma amPla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na cole$o. O debate sobre

essas temáticas é essencial Para o

espaço escolar nos dias atuais'

Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com

capa papel triplex PAPEL 250 9r' Com

acabamento lombada quadrada e

miolo paPel off set de 90 gr.

UndCOLEÇAO CONSTRUINDO VALORES

R$ 80.184,00R$ 104,00Edições
Ipdh4

R$ 82.160,00R$ 104,00
I h

Edições

NA ESCOLA: Livro sobre valores na
COUSTNUIruOO VALORESCO5

PC. Brrnf,rdo Coelho ile Alrtreide, q't63' Centro'Sro Bernardo - M-{' CEP:65'550-00
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARA:'iHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Escola-Livro do Aluno do 6o ano

Fundamental, que Proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do

conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a

humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a Prevenção às

drogas e uma amPla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre

essas temáticas é essencial Para o

espaço escolar nos dias atuais.

Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com

capa papel triplex PAPEL 250 9r. Com

acabamento lombada quadrada e

miolo papel off set de 90 gr.

R$ 100.672,00R$ 104,00Edições
ipdh

968UndSTRUINDO VALORES

NA ESCOLA: Livro sobre Valores na
Escola-Livro do Aluno do 7o ano

Fundamental, que Proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do

conhecimento. o respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a ética; .a
cidadania; a etnia; a Prevençno as

drooas e uma amPla discussão sobre

iuvãntude e sexualidade são temas

propottot na coleção. O debate sobre

essas temáticas é essencial Para o

espaço escolar nos dias atuais'

Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com

capa papel triplex PAPEL 250 gr' Com

acabamento lombada quadrada e

miolo paPel off set de 90 gr.

COLEÇAO CON6

R$ 8s.384,00R$ 104,00Ed ições
Ipdh

821CONSTRUINDO VALO

NA EStoLA: Livro sobre valores na

Esoola-LivÍo do Aluno do 8o ano

Fundamental, que Proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do

conhecimento. O resPeito; a

diversidade; a solidariedade; a

humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a PrevenSo às

drooas e uma ampla discussão sobre

iuvãntude e sexualidade são temas

propostos na coleÉo. O debate sobre

essas temáticas é essencial Para o

espaço escolar nos dias atuais'

Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com

RES

PAPEL 250 r. Com

coL

trica

7

PC.B€lnerdoCoelhodeAlmeida,n"863,Centro'sáoBeríârdo-MA'CIP:65.550 €v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MÂRANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'Eó2 _ CENTRO - SÁO BERNARDO/MA
CNP.I: 06.125.389/0001-EE

acabamento lombada quadrada e
miolo papel off set de 90 9r.

R$ 75.504,00R$ 104,00Edições
Ipdh

776UndCOLEÇAO CONSTRUIN
NA ESCOLA: Livro sobre Valores na
Escola-Livro do Aluno do 9o ano

Fundamental, que ProPorcionam
reflexões sobre diversas áreas do

conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidaríedade; a

humildade; a amizade; a étíca; a

cidadania; a etnia; a Prevenção às

drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial Para o

espaço escolar nos dias atuais

Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com

capa papel triplex PAPEL 250 gr. Com

acabamento lombada quadrada e

miolo papel off set de 90 gr.

DO VALORES8

654.264 00

V:LMOS PARADILOTE v.V.UnitarioMarcaUnddos ItensItens
R$ 19.500,00R$ 130,00D]VERSOS150KITColeção de Livros Paradidáticos

osa lunos do ensino infantil
1

R 19.s00 00
TOTAL

VALOR TOTAL REGISTRÂDO: R$: 673.764,00 (seiscentos e setenta e três mil setecentos e sessênta

e quatro reais)

5'1_ositensregistradosdeverãoserexecutadosconformetermodereferênciadoEditaldeforma
ir*ion-oau itã nãessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente'

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário:olfoiry solicitação e Oelid9 efetuado. pelo

a"purtuÃ"ito de compras à, s*i"àiá a" Educação da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA'

6.1_ExecutarofornecimentodentrodospadrõesestabelecidospelaPrefeitumJ'lunicipal,deacordo
com as especificaçoes ao eoiüi, 

-rerponsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do

descumprimento das condiçôes estabelecidas'

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

obrigam a atender prontamem", En.' como- dar ciência. mediatamente e por escrito, de qualquer

anàimatiaaOe que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

\
PC. Bernârdo (loelho de Àlmeida, n't63, Centro'São Bernardo - IIA' CUP: 65'550-00
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PREFEI'I'IIRA MLINICIPAL DE SAO BERTIARDO
ESTAIX I DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'Eó2 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.1E9/0001-88

6.3 - promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá

r"r ufúuOã como motivo de forg-maior para o atraso, má execuSo ou inexecução dos serviços objeto

;;i" üiá ; não a eximirá dás penaliáades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e

demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta

bancaria e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6_RespeítarefazercumpriralegislafodesegurançeAdministraçãonotrabalho,previstasnas
noÍmas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente,

às ônus decorrentes. Tal fiscalizaSo dar-se-á independentemente da que será exercida por esta

Prefeitura;

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

;;; p"{;;ü;;;.ãi 
", óGrirã, àusados por sua culpa-ou doto, devendo a contratada adotar todas

as medidas preventivas,.o, ããf-oOt"*áncia às exigências das autoridades competentes e às

disposições legais vigentes;

6'9_Fornecerosprodutos,conformeestipuladonesteeditaledeacordocomapropostaapresentada;

6,10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata'

7.1 - convocar a licitante vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens 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-Notificarporescrito,àempresacontratada,todaequalquerinegularidadeconstatadaduranteo
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto. pendente de

Íqria"àá'" àr"ld", oÉriguçuo. ri."luto não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a

atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fixalizat aexecução das obrigações assumidas pelo contratado'

8.1_opagamentoseráefetuadoaté30diasapósaemissãodanotafiscaldevidamenteatestadapela
Secretaria resPonsável ;

€<\JPC. B€Ínârdo Coelhn de Almeidâ, í" 863, ( entro,sÀo Bernârdo - iftA' CEP: 65'550-
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8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, 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

ioin".àor, puru ur no.írárias coireções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o

pagamento iealizado apos a reapresenta$o das notas fiscais em faturas'

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

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento'

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de tÍtulo descontado, ou por meio de cotrança em banco,

bem como, os que forem negociadoi com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

g.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praçs serão de

responsabilidades do Contratado.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito' nas seguintes

situações;

a)QuandoofornecedornãocumprircomasobrigaçõesconstantesnoEditalenessaAtadeRegistro
de Preços;

b)QuandoofornecedordercausaarescisãoadministrativadaNotadeEmpenhodecorrentedeste
nóiãtiá aã pr"ç"s, nas nipoteses pievisàs nos incisos I a XII, XVII e XúII do art' 78 da Lei 8'666/93;

c) em quaisquer hipoteses de execução total ou parcial da requisi$o/pedido dos produtos decorrente

deste registro;

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

À

g.1 - os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida

á LriraJnãáro-de desequilíbrio da equa6o econômico financeira inicial deste instrumento a partir

áu ããi"*inuoo municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2-oSpreçosregistradosquesofreremrevisãonãopoderãoultrapassarospreçospraticadosno
.ãr*aq '.untenaõ-s" a difóreng 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 média dos preços de mercado' a Prefeitura solicitará ao

fornecedor, mediante conesponiência, redução do preço registrado' de forma a adequá-la'

g.4.FracassadaanegociasocomoprimeirocolocadoaPrefeiturapoderárescindirestaAtae
.oÀroaur, not t"tmos dã tegiólaÉo vigente, e pelo preço da primeira' as demais empresas com preços

,ãàiliãái, ãtárOãrescisão aáià aL de'registro de-preços e nova licitação em caso de fracasso na

negociaSo.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou

inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura'

P(1. Bernardo (ioelho de Almeida, í'E63, Centro'São Bernârdo - MA' (lEP:65.550-0
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e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) 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 inacessÍvel o endereço do fornecedor, a comunicação será

feiú por puUticação noiornal óficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a

partir da última publicação.

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

prefeitura, facu[ando-se a esta neste caso, a aplica6o das penalidades previstas no Edital'

10.5 - Havendo o cancelamento dO preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor,

relativas ao fornecimento do item'

10.6 - caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério,

ú"ra iuip"nO..a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra

integralmente a condição contratual infringida.

10.7-AAtadeRegistrodePreçosserácanceladaautomaticamentenasseguinteshipoteses:

a) Por decurso de Prazo de validade;

11.1.ospreçosapresentadosnapropostade]/emincluirtodososcustosedespesas,taiscomo:custos
ãir"torã ilaii"tor, tribrto, incidentes, taxa de administra6o, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, fretes, lucro e outros n*esúrior ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros

de Preços.

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

contratada a multas, consoante 
" 
ãp,tãlS á" 

"l.t' 
so au Lei 8'665/93' incidentes sobre o valor da

Nota de Empenho. na forma seguinte:

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

b) a partir 6o 6o (sexto) até o limite do 1Oo (décimo) dia' multa de 04olo (quatro por cento)r

áíuâárirunao-r" a inexecugo totat da obrigago à partir do 110 (decimo primeiro) dia de atraso'

12.2 - Sem p§uízo das sançôes cominadas no art BT' I' III e IV' da Lei 8'666/93' pela inexecução

total ou parcial do objeto ualuoiáàã, á úrnicípio de são.Bernardo, através da secretaria Municipal de

iar*êã pàa"r, gaiantida-a pr"riu 
" 

un1ptu defesa, apltcar à contratada multa de até 10o/o (dez por

cento) sobre o valor adjudicado;

12.3-Seaadjudicatariarecusar.Searetiraranotadeempenhoinjustificadamenteou.senão
ãpr"*"t", situação regular no uio au feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa. sujeitar-se-

á as seguintes Penalidades:

PC. Beríârdo CoGlho de Âlmcids' n't63, Centro'São Bernardo _ MÀ' CEP: 65'5 V
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12.3.1. Multa de até 100/o (dez por cento) sobre (r valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município

de São Bernardo, 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, adjudicataria ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

À*igia, puru o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta'

i"ifiui "i fraudar na execuçãô do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

gii".tidà prévia e ampla dáfesa, ficará impedida de licitar e.contratar com o Município pelo prazo de

áté.inao anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do

cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na

forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada serárautomaticamente descontada da fatura a que

Írzer jus, acrescida de juros moratorios de 1olo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tênha

nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitirra Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o

prazo de 05 (cinco) dias uteis, coiúdos de sua intima#o, para efetuar o pagamento da multa, Após

!ii" p.rà, ,ia" sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao ór9ão competente

úiã ãrãí"iu inscrita na divida ativa-do Nunicípio, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobranç

judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não exlmem a adjudicatária da reparaso dos eventuais danos,

p-raas ou prejuízos que seu ato punível venha cáGar ao Município de São Bernardo'

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

.o.tuao, da intimação po. pa,t" Ju Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será

ãÉr.ã.ú0" dos créáitos que eita possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes não

forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscri@o 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 útels, a contar da

iiência aa intimação, podendo ã Administração reconsiderar s,n decisão ou nesse prazo encaminhá-la

devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo'

13.1-Asinfra$espenaistipificadasnaLeis.666/93serãoobjetodeprocessojudicialdaforma
bgãtmente prerLta, t"m prejuízo das demais cominações aplicaveis'

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro. de Preços,

ãoiàrao a .ontu d" dotação orçamentária do áno em cursor ou das demais que possam vir a aderir a

presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÃO BERNAR-DO/MA

CNPJ: 06.1?5389/0001-88

15,1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

PC. Bernrrdo Coelho dc Alneidâ, n" t63, (lêílro.Slo Bernardo - M-{' (ltlP: 50-000
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termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços'

II-Vinculam-seaestaAtaparafinsdeanalisetecnica,jurídicaedecisãosuperioroEditaldePregão
Ét"trOni.o ISRP no.O54/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas'

I - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura'

16.1 - As partes contratantes elegem o F-oro da corutS d:-T-?^8"rn?|,do, !tt?d9 qo-Yilt^1lt^":Í'"
competente para dirimir quaisque'r ôuestaes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omlssos,

que não puderem ser resolvidos Ela via administrativa' renunciando a qualquer outro' por mais

FÍcicêsso:
Folha
.{uhÍica:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por inte

privilegiado que seja.

60 da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SORNA.NOO

ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÁO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

')t

rmédio de lavratura de

São Bernard MA, 05 de janeiro de 2022.

rdo
HAG RVALHO

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam

forma paia um só efeito legal, ficando uma via arqu
a Dresente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e

ivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do AÍt'

FRAN
t57

no 182 ,183-15

FRANCKUN DO REGO -ME

CNPJ:27.179'006/0001-24
RÔMULO FRANCKUN DO REGO UMA

RG: 2.238-975 SPPPI

CPF no661.593.263-68
outorgado:

lrt
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