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EDITAL DE LICITAçAO
PREGÃO ETETRÔNICO SRP N.052-l2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2O2IOO75 lZOZL. CPL

1.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA, por meio da COMISSAo PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeira, designado. torna público pâra conhecimento dos interessados que

fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÁO, em sua forma ELETRONICA, R§GISTRO DE PREçO
soh o ne SRP O3212O21í.Processo Administrativo ns 20210A75/2021 - CPl.. do tipo menor preço, dividido
por lote dlsputâdo por item o certame se realizará, às 11h00min (onze horasJ do dia 20 de dezembro de
2021 destlnado ao Registro de Preco para frltrrro fo!'necimento de materiâl de exfrcdicntc, para âtendcr âs

necessidades dâ Prefeitura Municipal de São Bernardo /Ma.,conforme descrito neste Editãl e seus Anexos.

7.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão,

soh a égide ConstitrliÇão da Reprihlica Federativa do Brasil Artigo 37: Rcguli â ahrâção da Administreção
Pública; Lei Federal ne 8.666,de21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso nl, da Constituição Federal, institui
normas pârâ licitâções e contrâtos dâ Administrâção Prihlica e dá oltrâs nrovidênciâs. sendo aplicarlas ainda

todas as suas alterações; Lêi Federal nq 10.520, de 77 /07 /2002: Institui, no âmbito dâ União, Estâdos, Distrito
Federal e Municíplos- nos te!"mos do ârt.37. inciso XXL da Constituição Federal, mod;tlidade de licitação

denominada pregâo, para aquisiçâo de bens e serviços comuns, Decreto ne 70.024/79 de 20 de Setembro de
201g,Re$llamentâ o pregão- na torma elctrônica- para aqlisiÇão de hens c seryi.os coml!ns e sen'iços comttns

de engenharia, e dá outras proüdências, e Lei Complementar ne 123, de 14/12/2006: Institui o Estãtuto
Nacional da Micrôp$nrês. e dl Fmpresa de PêqÚênô Porte p â!tpr, .!l,trôs disnôsitivns lêÍ'ris. ,ltêrâdi Ipljr Lêi

Complementar nq. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq
g (\(.t(\ /91ê sllâs iltêr3rôês nostêrio!"ps hêm r-nmn asrondicôes êstâhêlê.id;rs nêstê Fdit.l êse sAneyôs

1,3. O recebimento dãs propostas será a partir das 17:30 (dezessete horâs e trinta minutos) do dia 08 de

dezembro de 2021. O inÍcio da sessão pública será às 11:00h00min (onze horas) do dia 20 de dezembro de

2021, nn endereço eletrônico www.nortâldecom!'rrâs3thlicas r:om hr. no horário de Brâsíliâ - DF

\._,=r- 1.4. A entresâ da proposta leva a particiDante a aceitar e âcatar âs normas contidas no presente Edital'

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua ügência, PERMITE AfrESÃO nor qualquer órgão ou

entidade da Administração inclusive autarquias tederais, êstaduais ou municipais de Ôrgáos públicos, estátais

ou ainda de regime próprio que não t€nha DarticiDaÍlo do certame licitatório mediante Drevia consulta ao órgão

gerenciador.

Z.l. Registro de Preço para futuro fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades da

PreÍeiturã Municipal de São Bernardo./MA.

3.1. Poderão f,ârticipar deste Pregão

3.1.1.Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto dâ

licitacào e que 3tendere.'n : todas :s exlgênci:s, inClusi'le cu3nto à dofxnent3cão, constlntes deste

Edital e seus Anexos;

4.1. Não poderão participar deste Pregão:

1. PREAMBULO

? OBJETO DA LICITAçAO

3, tIA-§ COND!çÔES GERAIS PABJ PÂRTICIPAçáO

4.
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4.1.1.Empresas que não atenderem às condições deste Edital.

4.1.2. Empresas que esteiam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissoluçào ou em liouidacão:

4.1.3, Empresas que tenhâm sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública. direta on
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário
Oficial da tlnião, do llstado ou do MunicíDio, enouanto Derdurarem os motivos determinantes
da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitâr e contratár com

a Preleitura Municipal de SÃo BERNARIIo/MA- Estado do Mârânhão.

4.'1.4. EmDresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade ünculada a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA,
bem assim a empresa da o.ual tal servidor sela sócio, dirigente ou responsável técnico

4.1.6. Estrangeiras não autorizadâs â funcionar no PaÍs

5.1. 0 credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,
D?r3 3acsso 3c s:stcrna c!ctrôn!cc. no sitc v.'t^,^r,,.Dor-t2!daccn:l:':slublicas.com.br.

5.2. O crede!.i:nento :'into :o pro,.,edor do sistena innlir: resroasabilidade lec3! C3 LIC!TANTE cu de seu

representante legal e presunçâo de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes ao PreSão

Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso Dela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva. incluindo oualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura

Municinal de SÃO BERNARDO/MA resDonsabilidade nor êventüais danos decorrentes do uso indeüdo da

--. r-enha, ainda que Por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios

estabefecidos no art. rt4 da Lel Comlrlcmêntâr ne 123, de 14!1212OQ6: Instihri n Fsfrhrtô Nâ.innâl d.
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei

Complementar re 147 d; 07 de agosto de 2014e suhsidiâriâmente. no qtte cotther. as rlisposições da Lei nq

8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no oriSinel ou cópiâ devidamente autenticada
êm C?rtóriô, ? seg!.!!ntê rlnattmentiCin'

6.1-! Habilltaçãolurídlc1

al Requerimento de empresário, no caso de emDresa indiüdual, CPF e RG do EmDresário;

b) Ato constitutivo, estetuto ou contrato social em ú8or, deüdamente registrado, em se tratando
rle sociedades comerciais, e. nq caso de sociedade oor açôes. acompanhado de documentos de

eleiçâo de seus administradores; CPF e RG dos Empresários.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades ciüs, acompanhadâ de prova de diretoria
em exercício: CPF e RG dos Emoresários.

I51

5 DO CREDENCIAIITENTO



JI

rl(-g-tr lrl I tr l(,{ .vlL,'!lLlrAL Un S,{(, ól-l(L\Al(lru
ESTÀDO DO MÀR{IiILA.O

r(AçA lrDiLlllll(lr(J Llrf-l-tll., l,rl, AlrivlllllrA l! ôOZ - Llrl\ I l(t - §.Lt Dlrl(l\ÂlÍlrlr/r1rl1
CNPJ: 06.125.389/000I-8E

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrângeira em
ftlncionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorizacão para fllncionamento expedido nelo
órgão competente, quando a âtiüdade assim o exigir.

e) Certidão Especifica expedida pelâ Junta Comercial de Origem da Licitãnte, dentro do exercício
em vigor, obedecendo ao Drazo de validade.

Certidão Simplificada exnedida Dela Iunta Comercial de Orisem da Licitante, dentro do
exercÍcio em ügor, obedecendo ao prazo de validade.

6.1.2 RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa furÍdica - CNPf;

b) Certidão Coniunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contrilruições Federais e Dívida Ativa da l-lnião, emitida pela Secretâriâ da Receitã
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal;

c) Certidâo Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do dornlcllio ou sede do licitante. comDrovando a resularidarle oara corn a Fazenda
Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do
Estâdo. exDedidâ Dela Proclrradoria Ceral dÍr Estado do domieÍlio ou se(le ílo licitantei

el Certincado de Regularidade de Sitnacão do FGTS - CRF, emitido Dela Caixa Econômica Federal

- CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

0 Certidão Negaüva da DÍvida Ativa do Município de origem;

gJ Certidão Negativâ de Débitos do municÍpio de origem da licitante;

hJ Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitente.

ãl Certidão Negativâ de Falência e Concordata emitida nelo cartório distrihuidor da sede do
licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Iunta Comercial do Estado de oriSem da
licitante.

c) As emoresas com menos de um erercício financeiro devem cumprir a exisência deste subitem
mediante a apresentação do Bâlânço de Abertura.

6.1.4 RegularidadeTrabalhista:

al Certidão Negativa de Débitos Trabâlhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento
à Lei na 12.44A!2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimFlidos perante
a lustiça do Trabalho.

6.1.5 Qualincação Técnica: Cumprimento do disposto no ârt. II, § 1p do ârt.30 da9.666/93:

n

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
caractcrístieâs. ouantidade-( e nrazos com (! ohieto da li.itâcão -Atestadoís) íle Canâcidâde

6.1.3 Oualificacão Econômico-Finânceira:
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'l'écnica, tornecido(sJ por pessoa iurldica de direito público ou privado, quando tor emitido
Dor ente Drivâdo deverá este ser com firma reconhecida de qnem osubscreveu; poderá ser
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquâdramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo II.

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2'do artigo
32 da Lei Federal 8.666./93, assinada pelo representante legal ílo l,icitante. conforme modelo no Anexo lll.

6,4. Declaração assinada Delo reoresentante leqal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo lV

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de 
-que 

está cumprindo o disposto no inciso XXXlll
do artigo 7e da Constituição Federal, na tbrma d a Lei ne 9.954/99, conl'orme modelo do Decreto ne 4.358/02,
conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada oelo reDresentante lesal de Veracidade, a oual declara cumprir os requisitos de
habilitação e que as declarações informadas são verÍdicas, conforme parágrafos 4'e 5' do arl 26 do decreto
10.O24/2019 e con forme modelo no Anexo Vl.

6,7. As certidôes valerão nos Drazos oue lhes são próorios: inexistiÍldo esse prazo, reputar-se-âo válidas oor 60
(sessenta) dias, contados de suâ êxpediÉo.

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos
para a hahiliração- onde deverá í]lmprir às nírrmas do Decreto 10.024l19. on(le apenas será permitida
excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de diligência, salvo
item 10.10.

6.9- As certidões expedidas pela lnternet, estão condicionadas à verificacão de sua autenticidade nos sites
de cada órgão emissor.

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos parâ
hâhilitação, a proDostâ de Drecos inicial e os do(:umcntos de hahilitâção deverão ser anexados concomitante ao
registro da propostâ no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitâlmente através
de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes oue não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, seiam
omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das
eláusulas e normas do l.ldital, estando fot.a do Dlazo nrevisto de lmnusnâcão conforne o art. 24 do Decleto
10024 /19.

6.12. Documentos anexados no portal que não ioram solicitados no editál, terão a mesma análise e julgamento
conforme exigência do edital dos documertos que foram solicitados.

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeiraía)esclarece oue a cotação do referido nregão far-se-á Dor meio
de lances em valores unilários dos itens com apreciação do menor preço,

8.1.4 LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrô!rjco. assumindo como firnres e verdadeiras suas DroDostas e lances.

8.2. Incumhirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistemâ eletrônico durante a sessão plihlica do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensasens emitidas pelo sistemâ ou de sua desconexão.

Folha: ocll -
tubn(F; 

í -

7= DAS ORIENTÁCõES TÉCNICAS

8. DO Er{VrO
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8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitacão da senha privativa da LICITANTE e subseouente
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 10h30min (dez
horas e trinta minutosl do dia 20 de dezembro de 2021. íHorário de Brasílial.

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá mànifestâr, em camDo rrróprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema
Portâl de ComJrras PÍ)blicâs- sendo obrisâtório o flreenchimento dos campos "Fahricante" "Marca" nã()
identificando a empresa, "Vl Unitário" (valor unitário), "M Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de
execucão não ooderá ser suoerior ao constante no Termo de Referêncial.

8.5.1.4 DroDosta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiqüem a

Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licit2nte poderá
acessar o sistema Portal rle Compras Prihlicas para retirar. alterar ou complementâr a prollosta tbrmulada. A
partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7. Uma vez que a licitante seia declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo
Portâl de Comprâs Priblieas a cópia rla propostâ no endereço
http://www.portaidecompraspublicas.com.br/18/de acordo § 20 art.38 do Deteto 70024/L9, tendo como
tempo limite o prâzo mÍnimo estâbelecido no decreto Íederâ! s!lPracitad{).

8.7.'t. A licitante deverá entregâr à Comissão Permanente de Licitacão cópia da oroposta de
preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto ofertado,
egora identificando a empresa conr todos os dados. inclusive bancários e devidâmente assinada
pelo seu representante legal.

8.7.2. Em prol da Integridade, visando proteger â Administração Pública, baseado nos princÍpios
consürucionais e administxativos e com frlndamento na Lei 12.A46/2Ol? (.Lei Anticorrtlpção) soh

suas expensas, deverá apresentar o Programa de Integridade implementando em conjunto com a

proposta adequada, sotr pena de desclassificação de sua propostê.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua

apresentâção:
8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;

8.8.3. Especificação clara do obieto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

8.8.4. Prazo de execugâo conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;

8.8.5. Declaraçâo de que sua propostâ compreende todos os tributos, despesas ou encargos de
qualquer natureza, resrltante do fornecimento/serviço:

8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereco. teletonê. E-mâil, número do CNP,.

nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento.

8.9. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Editál e seus Anexos.

8.10. Não serâo consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limiterem às
especificações deste Edital.
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8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitântes.
liberados dos compromissos assumidos.

8.12. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
seiam omissâs, apresentem irregularirlades ou defeitos. capazes de dificultar o julgâmento, bem como aquelas
que apresentem quaisquer ofertas de vantagens nâo previstâs neste EditâI, ou preços e vantagens baseadas nas

ofertas das demais licitântes.

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboracão e aDresentaÇâo de suas DroDostas

9.1. A partir das 11:00h (treze horasJ do dia 20 de dezembro de 2021, terá início a sessão pública do PREGÃO

ELETITÔN!CO SP.P Ne 052 /2021. cor':1 3 d!,.4:lcncãc das ProDosr-as de Precos recebid:s e. alós rná!ise. inÍcio d1
etapa de lances, conforme EditãI.

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes,
cuics procedir:nsntcs são exlliciÍ-:dos nos subit-^!:s a segulr. tendo Do:'3rnD3ro lega! ecueles lreüstos ng
Decreto ne 70.02+/19.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistemâ eletrônieo. sendo a licitânte imediâtamente infbrmada do seu recehimento e resDectivo horário de
registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos,

10.4. Só serão aceitos os lances cu!os valores forem inferiores ao último lance oor ele ofertado e resistrado no
sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

'10.6. Durante o transcurso da sessâo núhlica, as licitantes serão informadas. em temno real. do valor do menor
lance registrado que tenha sido apresentzdo pelas demais licitantes, vedada à identificação da detentora do
lànce.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etaDâ comDetitiva do Presão. o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.7.1. O Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no cert2me, sem prejuízo
dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexâo persistir por temoo suDerior a 10 (dezJ minutos, a sessão do
Pregão será suspensa e terá reinÍcio somente após comunicação expressa do Pregoeira
aos DarticiDantes.

10,8, A etâDa de lances da sessão Driblica trânscorrer normalmente, neste processo optou se pelâ Modo de
Disputa "ABERTO" ou seja por um perÍodo de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a
nartir do 8e íoitavol minuto o sistema nrolrogara o fechâmênto do item nrorrogando o temno de lance de

DA SE§SÃO

UINCES
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2ldois] em 2ldois.) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo
vencedor a menor oferta.

10.8.1. 0 intervalo de lance utilizado para este Drocesso é de 0,01 centavos.

10.10.Encerrada a etapa de lances da sessão Dública, o detentor da melhor oferta deverá comFrovar a situacão
de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de
hahilitâcão e nlânilha da uronosta em mídia no nrazo de 3 ítrêsl dias úteis. Dara confirmal a autenticidade da
documentação exigida conforme o art.26 do decreto 10.024/79 .

10.11.O Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etâpa de
lances da sessão oirtrlica ou. ouando for o caso, após a negociação e decisão pelo Prpgoeirâ acerca da aceitação
do lance de menor valor.

11.1. Na análise da propostã de preços, será verificado o atendimento de todas as especincações e condições
estahelecidas neste Ed!t3l e seÜs Aneyos

'l 1.2 Analisa.râ â..êihhilidsdê dos nrecos ohtidos o Pregoeira dir,arlsará o rêsrltado.lê ilrlpamentô de
Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências
de habilitâção. o Pregoeira examinará a proposta ou o lalce subsequente, r,erificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proljosta oll Iân(:e (lue afenda ao editâl:

11,3.1, Ocorrendo â situacão a oue se refere o inciso ânterior, o Pregoeira poderá negociar com
a LICITANTE para que seia obtido p.eço melhor.

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no aru 44 da Lei Complementar ne
123, de 14!12/2O06: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Ernpresa de Pequeno Porte e altera
outros dÍsposiüvos legais. alterada pela Lei Complementar na. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente,
r., ot!c.ír,hcr, j1s disposições da Lei nq 8.666,/91 e sr;rs alteracões postêriores.

115 Perr i[lg.mênt., ê .l;rssifi.acãô dâs nrôpôstis sp!"á âdôfrdô ô .ritório dp mpnor preco por ítcm,
observadas as especificaçôes técnicas definidas no EditâI, proposta acima de 50% do valor de mercado
âpontado pelo sistema será rejeitada.

11.6 Prooosta arrematante abaixo de 30olo (trinta Dor cento] d o valor do valor de referência demonstrado aDós

fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada Ítem do
referido lote d() arrematânte

'12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante Doderá manifestâr imediata e motivadamente, a intenÇão de
interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeira, no texto da lntenção
de Recttrso deve conter os dados de identificação com nome da Emnresa e CNPI, se aceito a intencão lhe será
concedido o prazo de 3 (três) diâs útêis para apresentação das razões do recurso, única e exclusivamente
atravós do oortal, para iulsamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde loeo
inumados para apresentárem contrarrazões em igual número de dias, únicâ e exclusivamente através do portãI,
oue comecarão a correr do término do nrazo do recorrente. sendo-lhes âssesurâdâ ústa imediata dos autos.

10.9. O Pregoeira ao deDois da disnuta de lance noderá ahrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertândo
contraproposta diretamente â licitante que tenha âpresêntado o lance de menor valor, para que seia obtido
preço melhor, bem assÍm decidir sobre suâ aceitâcão,

72. DOS nECURSOS

Folha: Oql
Rubrica: O
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12,2. 0 acolhimento do recurso importârá na invalidação apenas dos âtos insuscetÍveis de âproveitamento.

12.3. A falta de manifestâção imediâtâ e motivada Ílo licitante imnortârá a decadência do direito de recorrer
e a ad.iudicaÉo do obreto pelo Pregoeira âo vencedor.

12.4. Os autos do processo permanecerão com üsta franqueada aos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitacão da Prefeitula Municinal de SÃ0 BI.IRNARI)O/MÁ. à Pça Ílelnardo coelho de Almeida
863 -, Centro, SAO BERNARDO/MA, durante os dias úteis, das 08:00h (treze horasJ às 12:00h (doze horasJ.

13.1. 0 resultado de iulgamento será submetido à Autoridâde Competente para homologação.

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinâr o contrato, no
prazo máximn rie ató 5 [ainao) diis írtpis. ;l aôntrr dô rêaêhimpnto ílâ .onvocecão p nrç condirõos pstxh.olêaiílâc

neste Editâl e seus Anexos.

13.3. E facultâdo a Prefeitura Municipal de SA0 BERNARDo/MA, quando a convocada não comparecer no
prazo estipulado no suhltem I 3.2- não apresenta!" situação re+lar no ato da assinatura do contrato ou- aind;r
recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação,
sem nrelrrízo da anlicacâo d3s sancôes cahíveis. ohservado o dlsposto no sllhitem 11 3

1?4 A praz.o de convocação poderá ser prorrogâdo, rtme vez, por igrral período, qr r an dn soli.itâd o pêla p;rúê,

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e âceito pelâ Prefeitura Municipal de SÃO

BERNARDO,/!4A

14 1 A licitante orte ênsciar o retârdamentô d: execrrção do certamê não mantiver â nronostâ, falhar orr

íiaudar na execuçâo do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal. garantido o direito préüo da citâção e da amplâ deÍêsa. ficará impedida de licitar e contrarar com
a Prefeiturâ Municipal de SA0 BERNARDo/MA" pelo prazo de até 05 (cincoJ anos, enquânto perdurarem os
motivos determinantes dâ punição ou até que seis promoüda a reahilitação perante a própria ltoridade que

aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o
I.ICITANTE deverá ser descredenciado por igttrl período, sem nrejttízo das demais cominações legais

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará suieitâ às seguintes penàlidades;

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multâ poratraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 1070 (dez por cento), calculada
sobre o valor do contrato. caso não seiàm cumnridâs lielmente as condicões Dactladâs:

14.3.3. Multa. moratórla simDles, de 0,40lo (ouatro décimos oo!- centol, na hipótese de atraso no
cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação êm licitação e impedimento de contratzr com
Administracão nor neríodo não sunerior a 2 ídoisl anos: e

14.3.5. Declarâção de inidoneidade Dâra licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.3.6. A apiicação da sanÇão nreüsta no item 14.3.1, não Dreiudica a incidência cumulaüva das
penalidades dos itens L4.3.2, L4.3.3 ê 14.3.4, principalmente, sem preiulzo de outras

Rub

13. DA HOMOTOGÂçÁO E CONVOCAçÂO DA LICITANTE VENCEDORA
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hipôteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou câso haia
cumulaÇão de inadimplemento de eventuais cotâs mensâis, exlrêssâmente previstas.
facultada a defesa préüa do interessâdo, no prâzo de 10 (dez) dias úteis.

14.4 As sanções preústas nos itens L4.3.7, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas
coniuntamente com os itens 14.:.1.2 e 14.:1.:3, facultada a defesa nréüa do intere-§sado. no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optár pela
oferta que se apresentar como 3quela mais \,3ntajosa- pela ordern de cla-ssiÍicacão- comunicando-se, em seguidJ.
a Comissão Permanente de Licitâção - CPL, para as proúdências cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeitâ às mesmas condições
estahele.idas neste EditâI.

14.7. A apiicacão das penalidades previstas nesta cláusula é de comDetência exclusiva da Prefeitura Municioal
de SAO BERNARDO/MA.

15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalizacão do contrato ou ortro instrumento hábil. conforme o Art. 7e, §2q do Decreto Federal
ne 7.892/2013 e alterações.

1,6.1,.

T/II I
A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrâto, conforme minuta constante no Anexo

16 2 O cont-r?to, qtre obedererá às condições estabelecldrs reste Edlta! e serrs {neros. estará !4!]cr!!âdo
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitânte vencedora em cumprir todas as
ohrigaciles e condições de fornecimento esneciRcadas neste Editâl e seus Anexos.

16.3 0 Dresente Editel e seus Anexos, bem como a proDosta do licitante vencedor deste certame, íarâo parte
integrante do Contrato, independente de transcrição.

18.1. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade
especificartas lo TÊrEo dq p.9!q1ê1r-!r. - 4.!1ero I íleste EÍ!ita!. sendo qrr,e a innhsenân,:ia dpst;rs .nnditÃês
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por pârte da inadimplente. A Contratâda obriga-
se a sr-rLrstitt-li!" !:!s mrte!"iais/seniços qr,!e Fo!-L.entr,t!"f nãa atenda!1 às esperificações. sob penr das sançôes
cabíveis.

18.2. 0s materiais/serviços deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas, de acordo com as
necessirlades dos alunos da rede municioal de Ensino e serão executadas conforme ordem de
Fornecimento/Seryiço.

18.3. Os materiais/sewiços deverão ser entregues/executados no local indicado no Termo de Referência.

I

16. DO CONTRÁTO

17.1. Ocorrendo desequilíbrÍo econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a
relação pactuada. nos termos clo art. 65, incrso I[. alínea d da Lei aa 8.666/93. mediante comorovacão
documental e requerimento expresso do contratado.

eWlrffiitit irí#,i, n!i,, Ê "
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19,7. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais/Serviços Fornecidos, após a

comDrovacão de que a emoresa contratada está em dia com as otrrigacões Derante o Sistema de Seguridade
Social, mediante a apresentação das Certidôes Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão
Nesativa de Déhitos Trâhalhistas, no Drazo não sunerior a :J0 ítrintal dias, contados da entresa da Nota Fiscal
de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será veriRcada também sua regularidade
com os Tributos Federais, med!ante apresentação da Certidão Conju nta Negativa. ou Certidão Con iu nta Positi\,â
com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. E vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cohrança hancária- mediante holeto ou mesmo o nrotesto de títu!o, sob pena de aplicação das sanções
preüstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular em
Íles.onformi.taÍle fon !tem 1g 1

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relaÇão a eventuais dúüdas na interpretação do presente Edital
e seus Anexos deverá ser enúado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no endêreço do
Pomal de Comprâs Ptihlicas www.portaldecompraspuhlicas.com.hr, até 3 (trêsl dias riteis anterior à data flxada
no preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devem se identilicar deüdamente incluindo cpíou cnp,.

20.1.1.8m hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados â todas as demais empresas
oue tenham adquirido o nresente EditâI.

21.1. Conforme nreüsto no art. 24 do Decreto 10024/19, até 03 ítrêsl dias úteis antes da data fixadâ nare
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnâr o ato convocatôrio deste Pregâo, sendo que tais
impugnacôes deverão ser manifestâdas exchrsivamente por meio eletxônico âtrâvés do Portâl de Compras
Públicas no endereço eletrônico, www.portâldecompraspublicas.com.brno prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboracão do edital e dos ane-xos, decidir sohre a imnuexacão no nrazo de dois dias úteis, contádo da data de
recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1a do art. 24 do Decreto 10024/L9;

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certam e:

21.4. As impusnacões Drotocoladas intemoestivamente serão desconsideradas

21.5 As emDresas que não entrarem com o pedido de IMPIIGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art.24 do
DecÍelo 7OO24/1,9, ou pârticiparem do presente certâme automaticamente estão concordando com todas as
cláusulas e regras prevista nessê EditâI.

ü1 I

19. DO PAGAMENI'O

20. DO§ PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

2() LI O P!'esoeir.r lt'sooncjel;r aos oeciidos rle eqr:laleçinrentos no Lr!-a7r) rle rloi,\ ellas úterr
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsÍdios ÍbrIIlais aos lesponsáveis pela
elaholrc:io ÍJ4 eLJjtal e (lôs aneyô(

27. DA IMPLIGNAçÃO DO ÁTO CONVOCATóRIO

22. DAS DTSPOSIçOES cERÂtS
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22.7. Os casos não preüstos e as dúvidas deste Edital serão resolúdos pela Comissão Permanente de
Licitação, com base à legislação que se aolica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei ne 10.520/02 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores.

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA direito de, no interesse da Administração,
anular ou revoqar. a oualouer temDo, no todo ou em Dârte, a Dresente licitacão. Dor razões de interesse núhlico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la oor ilegalidade- de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fu ndamentado.

22.3. A participação neste Pregão implicará na âceitaçâo integral e irretratável de suas normas e observância
dos preceitos legais e regulamentares. ressalvados o direito de impugnâção e de recurso,

22.4. O obieto dâ Dresente licitação ooderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme Drevisto no § 1e do
Art. 65 da Lei 8.666193.

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
fato suDeryeniente oue impeça a realização do certame na data marcada. a sessão será antomaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeira em cont!-ário.

22.6- O desatendimento de exigências formais não essenciais não imDortará no afastamento do licitante,
desde que sejam possÍveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua propostâ, durante
a t'ealizacão da sessão nública deste Prêgâo

22.7. Caso seia necessária à interruDcâo da sessão, os autos do Drocesso ficarão sob a guarda do Pregoeira,
que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

22.8. O presente Editãl e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitãmente, no endereço do
Portâl de ComDras PÍrblicas - endereço www.portâldecomnrasnubliqrs.com.br.

22.9. O fornecedor de outra Unidade dâ Federacão deverá, por ocasião dâ entrega dos mâteriâis, apresentâr,
a declaraçâo de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado
GUe haiâ tributado a oneracão.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcriÇão, os
seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I - Termo de Retêrência.

23.1.2Anexo II - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.

23.1.3 Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos.

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Editâl

23.1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menores.

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo VII - Minuta da Atã de Registro de Preços

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato

23. DOS ANEXOS
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IiDITAL DE LICITAçÂO
PEEGÃO ELETRÔNICO SRP N9 052/2021

Obieto Registro de Preço para futura fornecimento de material de expediente ,para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de São Bernardo./Ma.

1'EI\,! LOTE I _ IIASTAS E CI!,Y-^.S

DESCRIÇÂO

! t\ln í],ITT 1/I n

lunrl
\/! a TnT^ I

ffin ?(nY1?nv?qôrri, D'r'a^i, nc !!Àrn ffi
ARQUIVO MORTO EM
rr^DrF^ Erl, n^r r^rlÍ) 

^ 
À, 

^

TICO. ESPECTFICAÇÁO: CAIXA ARQUIVO
aoR A7IL L,!.BntlInn ?qâ x 1?t x ?q0!,,!L,l

UND 2000 23,30 46.600,00

UND3 CAIXA CORRESPONDENCIA EM AC LICO DUPLA 200

CAIXA CORRESPONDENCIA EM POLIESTIRENO TRIPLA UND 100 122,83 12.283,00

6 PASTA AZ LOMBO ESTREIO, UND 500 39,45 t9.725,00

B PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 1O(,INT) 200 50,40 10.080,00PCT

lL--

\-vrvr rvu rt r.,

10 PASTA COM ELASTICO 55MM
rA)I A LUM TLASI ILU TULITKUTILtsI\U IUKMAI U UIILIU MIIUII\UU
245X335X20MM

U lr,lU 1U UU o,z / b.z / u,uv

I IZ I YAs I A LAK I AU UUPLbÀ IUKMAI U JJsMMXIJUMM PALU ! E !,Ui\ ZU PLI I ZUU I U5

UND 1000 1s,06 | 1s.o6o,oo

ffi s0 For.HAs, ENVELopE ExrRA cRosso 0,20

13

245X325MM.ESPECll ICAÇAo: ABER I URA LOMtsO PARÁ INCLUSA0
DE ENVELOPES PI,ÁSTICOS, CEPACIDAT}E TOTAI, PARÂ APROX. 150
ENVELOPES, PARAI. USOS MEI'ALICOS PRO'I'EGIDOS. DIMENSOES DA
PASTA 242 X 330 MM, EM COI.IRVIN PRETO,

IIND 150 54 6.172,50

I 14 PASTA CoM CANALETA FUME PCT COM 10 FORMATO 227X300MM L 4T I 2q0 | 63,05 | 12.610,00 |

1q

I!N N

T]ND

500 650 3 250,00

13.390,00

3.150,00

PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 PCT 500 26,47 13.405,00

PASTA POLTONDA ARQUTVO MORTO, MEDrD^ (MM) 400X140X260

19 DIVERSAS.

UND 500 23,73 11.565,00

FORRADO COM PAPEI, MONOI,UCIDO 75G PI,ASTIFICADO.

IDENTÍFICAÇÂO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO,

20 COR: PRETO TAMANHO: OFICIO

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

I

I

I

| 71,80 | 14.360,00 
|

I

I
I

I

I

I pAsrÂ cRÁMpo rR .Ho rÁMANHo: A4 MATERTÂt.: pot.tpRop .FNo

I TRANSPARENCIA: TRÁNSPARENTE COR VERDE PRENDEDOR: I

I cparupnrnrrrJôrôMpRFsrHAprÁsrraanrMFNsôFs: I

| i:f,,PlllMMPES0:81,5G 
MATERTALAroxrcoE1000/o 

I

I pasrn pmslcn coM cRAMpo TRILHo coREs soRTtDAS. MEDIDAS 
I

-?40Y2.-q.(\.!v I

t it:jtS.t-* EM L FoRMAro A-4 soRrrDo. pACorE coM 10 
I

500

tl

tl

ll
I PCT I soo

6,30 
|

26,78 |

I

tt

-l- tt
I

I

I

I

ll- -' I

I I

I
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rrDt(\At(tr\r/.rtArrLrç11

Folha

rl(I:,f llll ut(A LvtuL\lLlrAL Dr! sAt l,nl(1\,alÍul,
ESTADO DO MAR\\'IIÂO

otn-rariirrr ( üruriü ut- ,qr-.rtt,ru.l .\ õoz - t r:,.\ I tÍt - s,-tt
CNPJ: 06.t25.389/0001-Et

PASTA SIISPFNSA KRAFT,ITOG HASTF MFTAI INFÂI PARA

I ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEÍTA EÍI4 CARTÂO KRAFT
I H^srps pt.^srtí'^s Á postcôFs q^p^ v!sí)R F FTIo FT4

UND 200 89,40 17.880,00
4.41 4 4?0.00

DIMENSÔES: 361 X 24OCM - CX 25 UM
I'A CTÂ CIICPFNqÀ MÂRI-/IAP17ÀNA F§DFí'IEITA 0: PÁ.PI USO EM
ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE
coMPRIM[t'lTO [ 23.5 CM DE I-.^.F.CUR.Á. DM t'.ô.Pgt- C.ô.RT.Â.O 340C,,/trti.
COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA
P.EI..!OVÍVEt,. DE BO.Á. OI,I.Â.I.ID.{DE DI,PéBII-ID.Á.DE E F.ESISTÊTICI.Á..

I!\JN 00801000 5.08 5.0

^
52 PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA UND 1000 6.22 6.220,00

26

í crr..r n^r
ELASTICO 3CM

27

hr í -T,-^

ELÁSTICO 5CM

28 SoRTIDAS, 34,4X23X0,3CM

29

CORPO DE METAL COM PINTURA EPOXI E PRESILHA EM AÇO
. . , , . . , . . . : . , . . .

PRENDEDOR DE PAPEL 3zMM COM 12UNID: PRENDEDOR DE PAPEL
uvr\rw uÉ rf\D.rrLrr.r LM drru
INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 32MM.
íttcl\ucuvt( rrc rArt,L Jltvllvl uulvt lzultlu: rÁE.t\uÉuut( uÉ r}lreL
CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILIIA EM AÇO

CX 100 '27 ,20 2.720,00

.r.Joz,vv

UND 100 2.875,00

TOTAL DO LOTE Ir L()1U ll - DlvERS()S I
DESCRICÃO

UNI) Q1 t)
389.291.00
VLR'TO'I'ALVLR

IINT
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12
DI(;I1'0S A I.IA'I'I.]RIA OII PII,HA'.44

I 35
36

BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE
PRECISAM DE AI,1'A PERFORMACE

PILHA ALCALINA AA, PACOTE COM O2UND

UND 200 28,65

200 10 '12

I'CT ?na 1^e2
PCT

2.9ó6.00
21.585,00

vl.P 'tn'!,^.t.

pll tÍÂ Ât l^Àt INÂ ÂÀ]12 D^í^nTF í'nM ô? Nn

VALOR TOTAL DO LOTE II
I.OTn Il! pt plt..1ii$. a.1NItTLs

I oescnlÇÃo

ABRASIVA, EXICE UMA ALTA PRECISÃO NA SIIA FABRICAÇÂO PARA

!.II,P

UNT

DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO,
rn nt ícr;-^ ..-.:...,".

TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO,
r i r.ti, r hFt,Fhí irr^r.,^ír,F,

REBITADA, AJUSTADA E AFIADA CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E
rr i^ r, r ^.", . ',

LAPIS. CX COM 24 UND

; PLICÁVEL PARA QUALQUER GRÂDUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA

I 22 I PASTA SANFONADA PLASTICAA4 COM 3l DIVISORIAS
I ttun I rooo I I

tl

I

I
I 1l

tl

I

I I
I

I

t-"- ..,.,I

I
I

I

I

It-I
II ôL I lt\u^luâvE.L. LUttrU lututltuu J-Llvtryl.

| | | 
poRTA LAprs/cLtps/LEMBRETE poLrESTrRENo cRrsrAL DTVERSAS I

ll 5J I LUKr,s I

25,75 
J

I

l

I UND 100 108,65 10.865,00 
I I

s.730,00ll

I 2.024,00 I

t+ I

II
lt

I

II

tt I

I

Ittt I



clPÍrr.tàSSO
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Rubncá:

rl{.-],l lrl I U l(A lvlurrrLlfld\l, U!, SAt, l,lllíl\.alílrl,
ESTADO DO }TARÀ\ HÃO

rl(rrçIr úr-r1.\Arrrü t-ütr-nü úi ,,rl-.vr r:. r úA )\ ôoz - \ r..\ r r.v - §lrv ôcl(,r,q.ririür.rr,q
CNPJ: 06.125.3E9/{X l-EE

#

INDICADA PARÁ APAGAR ESCRITA DE CANETA E LAPIS DE COR
CAIXA COM 40 IINIDADES
BORRACHA BRANCA PARA APAGAR ESCRITA E GRAFITE.
ESPEC!FICAçÃO: PROTEG!DA POR C PA REVOIJÍVEL. (BORB.ACHA.

COR: BRÁNCA, COMPOSIçÂO: RESINAS TERMOPúSTICAS E

PIGMENTOS. l4AClA. tt!MENSÃO: 42X2 1X11!,!l',!, VA.B.!AÇÃ.Q: + / -1\o/t
DA DIMENSÃO, FORMATO: RETANGULAR, USO: APAGAR ESCRITA A
GF.AFlTE. CARSCTEB.íST!CAS AD!CIONAIS: ^4.TÓIIC.q E COTI,! CINTA
PI,ÁSTICA.]. CLASSE B, CAIXA COM 18. l

CAIXA

l+o
47

3
P

ôPPôl.IIÁ NP ÁDôí:ÁD DANTEIPÂ IlDôNí.Á PÁPô I ÀPÍC í:PÁÊITE

ACOTE COM 1OO UND
aAliuTA rqFrRocRÁt'taA rA aoR:7It. annPC lilllan Fl.'l

PúSTICo TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADo, CoM PoNTA
arrv rcEr"'r, Á ncrrrrrncrÊrrrn n ouii .^rr^^ c

TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE
rríÀrri. 

^ nr., .^r, É^ trrÍÍh^hr.tc

DCT qnn i

I

CANETA ESFEROGRÁPICE, NE COR PRETA, CORPO ÚNICO EM

COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA O,8MM, CARGA E

MíNIMA DE 01 ANo, EM cAIxA coM 50 UNIDADES.

PúSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADo, COM PONTA

CAIXA 1000 54,58 54.580.00

TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE

43

CANETA FIXA.ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃo.
!4 !e.r rurryrrvr v

PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA

45 DUPLA FACE, FÁCIL APLIC

UND 100 37 ,82 3.782,00

ESTO o tB,?.747 200 3.654.00
v.t v:,úuúaPa Pirna ÉirúaúÉtrlaÇÁú ii,r rvC, ZZúMM À iiuliM, iaúúiE

COM 1OO UNIDS, CORES VARIADAS.
iü I

4B
49 I LUKKLIIVUT,M LANbIA /ML-LÀLUM Z4UNU I LAIÁA I ZrU ) 139,32 I Z/.U.b+,UU I

50 CORRETIVO EM FITA 5MMX6M - BT COM 12UND f Br l roo I ils,oo I rr.soo,oo
JO,7 0 6.140,00

l

II

I

GI7 Í.FRA, CAIYA CONTFNDO 12 IINIDADF§ EM CORFS DIFFEFNTES
DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM

SIIPERFÍCIE LISA E ITN!FORME, ISENTA DE DEFEITNS E

DEFORMAÇÔES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS
ê.TÓX!COS E P!GMENT.À.C.40 HlMNGÊNEA., O PRON!ITO NEVE SER

MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. SÃO

OBS.!GATÓqT4.S AS COP.ES: PP.ETO, AMA.8.ELO, VEF.MELHO, DO!S
52 TONS DE AZII DOIS TONS DE VERDE E MARROM

!801000

I

I

2s0 | s0,2e 
I

ll
12.s72,so 

ll
I

I

I

I

I

l

I

I

l I

I

!

I

lr

I

I llt
CANETA HIDROCOR COM 24 CORES l'AM. GRANDE.

| luu

I

I cArxA ] 200lI CoRRE'l lVO LIQUIDO. ESPECII'ICAÇAO: FORMULA A tsASE D'AGUA,

I APRESENTACAO FRASCO COM VOLUME DE 18M1, INDICADO PARA:

i connrÇeo EM TExros rMpRESsos, FAx, ForocoprAs E

I ueltuscntros. cARACTERÍsrrcAS: coBERTURA uNlFoRME,

i sucaceru RAprDA, coRREçAo eRECIsA" IDEAL pARAUso pEssoAL E

i pRor. tsstoNAt,. (:ARAC t'l.tRtsl't(:As At)tCtoNArs. r.AVAVl,:1,. NAo
j nessecn, Nao roxrcA, sEM oDoR, pRÁzo DE vALIDADE: MÍNIMo DE

I 12 íDOZE} MESES íCONFERIDOAPARTIR t'OATO DA ENTREGAI,
s1 i coü rz uíuoeor§ Na catxa.

I

:

I

I

I

I
II clrxr I zoo j go.oq i

ltttllllt!lttttltit

lt I

tl

tl

tl
I
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irrrrça ot.r.raxuv luÍ-Lrlu us au.rrrirú,q r\ ooz - t r-.r itiü - r,qú ot,rur,qrurúr'.vur
CNPJ: 06.125.389/0001-EE

53

I REGUA COMUM, EM ACRILICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE

COMPRIMENTO X:-},5 CM DE I.ARGIIRA X O-3 CM DE ESPESSIIRA, COM

GRADUAÇÀO PRECISA. PACOTE COM 25 UNIDADES

PCT 100 ,4459

54
55

RÉGI.IA COMI.TM, EM A.CR,!.!4o CR!STA,I., TAMANHo 50 CM DE

COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURAX 0,3 CM DE ESPESSURA, COM

GBâDLIAÇÃ"O PB.EC!SA, PACOTE COM 1O LINIPA.DES

LÁPIS DE CERA 12 CoRES GIzÃo TAMANHo GRANDE Cx CoM 12UND

paT ?io 10 5.6? ?71?6.00

CAIXA 200 89,90 17.980,00
r 

^Dtc 
hc aeo 

^ 
oÁaD a^r, i, a^DEc T^l\,^Àtu^ ÍrDí\IlEÀt^ av a^À,

l2UND
ôrc ftc a^n 1 ., a.\rrcc /-D âÀtnE aa\lí 1a

LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO COM 12 UND 50058 6,44 3.220.00
r ; hrô EhFr^

COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS,

5S EM CATXA COM O,I GROSA. CX COM l44IINIDADES

60 APONTADO, CAIXA COM 144 UNII)ADES

6L

COM 12 UNIDADES
_"' _. ,^-'^^rvráf\r,fr r D2\ l rr, trtal r oÍ\lrlL Ervl r uóJ r rr-w, r t,l! r Jr lvrÀLrfr,

CHANFITADA NÂO RDCARREGÁVEL, CORES FLUORÊSCENTES,

MASSA DE i!íODELAR GRÂNDE. CON1 12 CORES 180 GR64
tr5

UND
UNU

200
5UU

74,62
TJ,Z5

2.924,00
+,L25,Uü

t,ô 
]

MA55A Ub MUUELAK Tb ULNA. LUM 12 LUKI1S 9U L,K

MINA PARA GRAFITE NS 0,7 MM, CX COM 12 ESTOJOS COM 12

PUN IA5.
CX i00 29,48 2.948.00

.X 3 5,20 3.5 2 0.(10ffi, cx coM 12 ESTotos coM 12
67 I PON1 AS.

PtNCl.:t, A'l'a)Mt(;o. MA',t}:RtAt, Pt,ÁS nCO.',nPO PON rA l.Hr. r'RO, '.r'rPo

CARGA RECARREGAVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO- CX

COM 12 LINID-ADES

VALOR TOTAL DO LOTE III

56.42 28.210.00

+56.426.00 
)T- I ír]'F t\r v-^-TI.. t-lt^-r§ nr\/f p§í)§ II r-'lrlr l aTDI val.l vt pT otat I

DESCRI 0
rt tD§ D^p^ p^DIrt§ FÀi 

^an 
Ntn llt 

^níl 
al-f Àro? /n

UNT
q ê!l ( nnn no

69 I esercrrrceçÃo, cArxA coM s0 UNTDADES.
I cltocnann n,roÉrc qrr 

^an Nl^lrrr ^nn ÍrDE l\!ar/^
70 ESPECIFICA Or CAI/ú COM 100 UNIDADES

n Á nÉrc Fi,

7t I rsenctrrceçÃo, cArxA cóM 50 uNIDADE.

.^rtt l .,, <1

,.ltt,ffir.

lltlm
72

t-
I ESPECIFICAÇAO: CAIXA COM 50 UNIDADES

arn | --^^^^ I

ffi

ESPECI FI O: CAÍXA COM 25 IINIDADES

ESPECIFICAçÃO: LAVÁVET, EMBALAGEM COM 9OG, COM BICO

COI,A BRANCA LIQUIDA AT XICA DE 1KG, ESPECIFICAÇÃO: EM ltNt) 100 0 21,50 21.500,00

I

I

s.e4400 
I I

I I
I

I I

56

lr
il

I
-l I

-"'-' | ^""t "'""t "'"*""11
COM 12 UNIDADES.

I | '-''" 
1

I

I I I

I

1rl()

ll .' I

,x t soottt
I

L
I

! c.a.tx.a. I r ooo Ittl
I

I

I
I

I! ^^rr,. l ^^^ I

ttl il

73 I

--t--'tl

I

I

Ilt
I

I ACABAMENTo TRANSpARENTE E FLExÍvEL, coLA l00o/o LAVÁvEL, I



Pocessa:itàil"WPl'§oe I
F

rlur-llI,l I ul(.a 1Íu1\lLlr.al Dl, §,aw l,lrl(fÂlílrl,
EST,\DO nO Vnn tvrÃO

rnrçn ot.rur.rttuu t- t-rt Lttl, lrÉ Ár-rvtt-lt À.r ooz - t r.rr inú - Srrú or-r-rariútrlrir.r.
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICA, BICO APLICADOR, TIPO
r.rQUrDo.
COLA COLORIDA 25 GR CADA CX COM 4 UNIDADES76 CAIXA 500 I,60 4.800,00

77
78

COL}, CCLO!.IDA COM CLITTE,D. 25 CP. CI.!A CX CCII,! 6 LIIIIDADES
coLA EM BAsrÂo 21c, PAC0TE coM 12 UNIDADES.
a^Í 

^ 
Í\rÇ.r 4 ÀÍT 

^ 

ÀIE ,l ae!!§!'Dar1Í 
^) 

DcDraÍqÍa^aÂn. a^trtlnclaia!
CIAN0ACRILATo. COR INCoLoR, APLICAÇÃO CoURO, METAL, vIDRO,
a^rrrr^1 F F! 4c'Fran ,^ aD^t!^c

! !!,! !! 'r'l Aa

CA!.Y-4

PCT

5ef
500

19.48
42,08

9.7 4A.AD

21.040,00

coLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO:
rhr r^ 

^^i^ r.^n^n rrnrerrnírrrrrc

ADICIONAL LAVÁVEL, NÂO TOXICA TIPO LIOUIDO EMBALAGEM

UND 500

COLA QUENTE BASTÃO FINO 7.5MMX3OCM ESPECIFICAÇÃO: PARA PCT 100 103,3 5 10.335,00

B1 MADF:IRA, PAPEÍ,ÃO, PAPEI,, EVA, ETC. CONTEIiDO: 1 KG

PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE

DrrLLrrrLrrvÀv. L,"1rruyà
REDONDA EM PúSTICO, CORES VARIADAS, COMPRIMENTC DO
t,\,^rr',: 1,.r\.rÍr, \.vrvr JU urrll-rttt DJ r-(,IYI U\JI\EJ !'T V ÊA
ALIUOFADA CARIMBO AZUL N".03. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA

lvt E J r (JrU rLÂJ I tLt-, ttlLrluu, lvl.li I t lllâL ttLlvluf ÍlUI{ ÉJrullrÂ
BSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE ALTA DURAÇÀO,

TAUAUUK I,AKA quAUKU rJKrqNLU. csrtutr,tunçÃu: uum
EPÓSITo PARA 2 MARCADORES, APRoxTMADAMENTE 15cM x 6CM

t
A

D

À

500

UI\U 5.Y5U,UU5UU I1,YU

Ut, 5 LNI LUMP À LAKG Ã AI,I IJKA

B7 COLCHETE N" 07 COM 72 UNIDADES
UAUKU UKANLU UU NLI,KU

CAIXA 300 9,37 2.811,00
88 COLCHE'I'E N' 08 COM 72 UNII]ADTJS
u!) (:t)t.(:Hl,] E N. 14 COt\4 72 UNIIIA!)lts

CAIXA 300 11,97 3.591,00
CATXA :.r 0 tl 1 _\.?7 4.61 '1.00

90 COLCHETE N" 75 COM 72 UNIDADES
ESPÍ84.!., TAM4N!{O 25 MM, PACOTE 16OFOI.H.^.S PCT COM 45
IINIDADES

CAIXA 300 3 3,09 9.927 .00
100 t8.65 3.865.00

91
92 FqTII FTF T ÀMINÂ FqTAFÍTÁ íO MM1 í.AÍYÁ í-ÔM ,1? IININANFq

ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE
rlt Ácrta^ anF'tÊ a^tJr^E'Tí!/E! 

^r!çpE^ 
Í Â!.r!!r4c !ÀtrqaE'4n^

I qr I LaratNe pe rgrvrlr4 coRES soRTrDAS. cArxA coM 12 ulrD

cAty,Â.

CAIXA
1C+

200
22.57
38,52

?.? 5?.0c
7.704,00

rr,r i i n.r;niÃr rcr. a c nri'r'ororrín a c

FORMANDO COLUNAS SOBRE O PAPEL PROTETOR SILICONADO TIPO
.nt.trÊ n!! crir'!

DIMENSOES +/- 5MM 50,80X101,60 MM, NUMERO DE CoLUNAS POR
.^ n hDn.rr,rr 

^ ^:i ô.......j...'-...,..,-...,-..

CAIXA COM 1OO FOLHAS. COMPLEMENTO, MATÉRIA PRIMA PAPEL

APRESENTANDO CANTOS ARREDONDADOS E ADESIVO ACRÍLICO EM
-^:: ^,,iFnFí^rF, 

F!! n5-ír!:^-

DE PÓ E DE APARAS, DE FÁCIL ADERÊNcIa Ás rr,Tals vanlaoas
^r,nnsFi-,r^:. 

,hrrên r5^-i: !r,arr-!-

tl I

l

I

I

I

!

I

!

I

I

I

I

3.615.00
I

lI

I

i

I

!

I

I

I

I

I

I

ll
I

I

I

I

l--|

| | ALFINETE AÇo .EMBALAGEM coM 50GR. ESeECIFICAÇÀo: 32 MM I calxe soo 12.?s t, 6,140,00 '

.... ..,".."'...,,.,.. I

NIQUELADO, RESISTENTE À FERRUGEM, PERFEITAMENTE
nuLvu^ev

AFIADA E VEIO FORTE.

ttll
I

I

!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

!

I

I

PCT

I

Il I

I tt I

I I i

L

I
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CNPJ: 06.125.38910001-88

EXTRÁTOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO ESPATULA, NO

TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE

LARGURA.

80,003.9

95
FITA I DESIVA TRA.NSPARENT! 12MMX3OM
FITA CREPE KRAFT 48X5OCM

I,IND

UND

200{)
2 000

4 5?0.0A
52.820,00

g6

97
?,26

26,4r
11 \t:. -t ? q(n n^q9 Í.ITA NÍl D tan TD ÁÀI<D^pE\TTç,1 rilrrÍÀrY, |:rr,l!,

99 FITA LISA 15MMX3OMT I CORES VARIADAS) I'ND 1000 9,72 9.120,00

^.rÉ.^ r.rr u rc

GRAMPEADOR PARÁ GRAMPO 2616, COM BASE METÁLICA, COM

^^r, 
hFhÁ-!B^

INOX E CAPACIDADE PARA O2 BARRÁS COM APROXIMADAMENTE

01 FOI,HAS DE PAPEI, IPO CARB

UND 200 29,52 5.904,00

10 _? GRAMPEADOR PROFISSIONAL 1OO FOLHAS -23/6/13 UND 150 1 Lq p'7 21.880,50

cAIX.4 5.535,00GRAMPO INDUSTRIAI, 23 13 . CX COM lOOO UND

rr v r ra, r v rrÀ !\v\-alr'rÁ ruu U. \-A L\. T!T JUUU UItU
GRAMPO TRILIIO METAL - CX COM 50 PARES I

I
300 8.760,00

j uaraa j zuu j ss,uo j o.t t z,uu 
)

lUõ L ITKAIUTU I KILflU rLAS I ILU - LÀ LUM 5U Ul\U
3t

I lUY I LAMINA bM AçU INUÀIUAV!,L, LUM PUN IA IJ LM I I I I I

I rÉsom caso eú poLrpRoprr,sú, ponÍÀro aHerôutco, UND I rooo I 20,s3 I 20.530 ,0ú
110 LAMINA EM O INOXIDAVEL, COM PONI'A 21 UM

TESOURA T]E 20 CM DE COMPRIMENTO I81, PARA USO GERAL. COM IlNL}

] CESO PE POLIPROPÍLENO PRETO, COM LAMINA EM AÇO
rrurtxrnÁvr.:1.

15.58
.l 

Lt{_)t) 15.580.0r)

1',l1

1_12 TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR

1',-l

1,1,4

1 111 rltDtttD^n^D nE rr^DEt a^Àr, cttD^c rr^D^ ?^ Pnt tl^q 1ra1?
21.685,00776 UND 100 21.6,85PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARÁ 60 FOLHAS

717

r.nF^rrr^^^Â^

GLICERINA PARA MANUSEIO DE PAPEIS, 12G.

LOTE VI . PAPEIS IINI) QTT) VL VLR TOTALR

CARTOLINA COMUM, ESPECIFICAçÃO: MATERIAL CELULOSE
i;i-. rT,ii t'irÀ(IÀ-iii,À ii.,r' ;ii i,'rii,..'.<.iti';í.À\

CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA

100 ,f, 0 8.250,00?8

119 ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX COM 1OO UNIDADES CAIXA 250 66,44 16.620,00
v[r -r vv u rl r r.rÀr, ri.,

ENVILOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX COM 1CO

tttlt
I Exvelopp panú, con ouno, ilaEDINDo 24x340 cx coM 100

IZZ I UNIUAUts)
25A 70,95 | í7.737 ,50

frruwlone nanoo, con ouno r,,tEDINDo 37x47 cx coM 100

IUNIUAUL5
CAiXA iool 204 01 20.8i 0,00

123

@ MM, PAcorE 70 For.HAs Pcr coM 1oo t PCr I lool ,o'gal
124 UNIDAIJES

26s,otl

I UND 
I 
t*l

tt
7,96 

|

II I

i
1

Itt
I

I

!

I

I
I

I tt
I UND I 1000 | 9,84 | 9.840,00 I

I ttsor-rRrt ESCor-^.l sEM poNTl p^R^ r-Íso !NF^NT!I- cou clBo DE i ca.tva I zoo i rs:.:z i :o.ma.oo i I

I poLrpRoprlENo LÂMrNA EM AÇo rNoxrDÁvEL. cx coM 30 | I I | | ilLtrroa.oEs.rlcu | | | |

ipinrünaijoÀíspepelcoMzFURos-zoFoLHAS I uND isooi s3.84i 26.e20,gg1I
I

I

I
Ir

l

I

PCT

I

cAlxÁ I zsoI 66,s0 I 16.62s,00

II

I

I I



Processo:,i0il * lou
Folha
Rubrica:

rx.Étlr I utÍ-al lvlulf lLlrAl, un JAl, lrlrltu\,alí-t ru

ESTADO DO }IAUTTT,TO
irlrÇa óÍru.+rúú aúrri,nú úl ,qr.rilrúa l' ooZ - uín irttr - Sa.ú ór:,ilanurúrrvur

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ESPIRAL, TAMANHO 14 MM, PACOTE 85 FOLHÁS PCT COM 1OO

IINIDADES
PCT 100

125
726 LIVRO ATA lOOFI,S NA COR PRETO UND '1000 79,29 19.290,00

11 çt)!27
t28

I IVPO ÂTÂ qNFI § NÀ CNR PPFTO

LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS COM 1OO FOLHAS . PCT COM 05 UND
1'rô I Í\rD^ DrratT^anl n a^1, 1íll Enl l-!^e 1Áv??

UND

PCT

1000
200

12.810.00
40.524,00

!!tln
202 62

AGENDA PERMANENTE CAPA DURA, TAMANHO 14OMMX2OsMM UND 500 54,52 27 .260,00

AGENDA PERMANENTE, TAMANHO APROXIMADO: 13,9X21CM, CAPA UND 500 43,53 21.7 65.OO

PAPEÍ, 40, BRANCO 66X96CM. FOI,}IA 1000 2,20 2.200,00

133 21OMMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA,
i"nÀ -.ti iiir- iÀ --.- ii-1 nnirir_rr

rrlr!e-r , Jv/ r'r&, u.v!!!v

L34 216MMX33OMM, CONTENDO 1O RESMAS POR CAIXA.

PAPEL AUTO.ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE),

i'íEDiiiDo 7úi,,ii'ix;úi,,ii'i, Ei,,í Eloco coi,,i iüü ioliiÂs cÂüÁ, ãi,i
CORES VARIADAS

BL 2s0 11,39 2.e47 ,50

136
rATEL LÍ\IVIUK tt.t, zJ rlrLn}lJ LUI(úJ )uÁr tu..rJ L LUtvttvtÀéyI tf|Lvl ó,.tJ /

14.564,00
rLt

PAPEL CARBONO _ (AZULIPRETO), FORMATO A 4, COM 1OO FOLHAS,

zzLZSLM
CX 200 I L,ÓL

IJU
139 PAPEL CARTÃO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS 210 GR CX 200 47 ,96 9.592.00
140 PAPEL CARI'AO, T.OSCO COM 2O }.OLHAS, CORES VARIAI]AS

PAPEL CELOFÁNE. ESPECTFICAçÂO: PCT COM 50 FOLHAS, eORES

VARIADAS.

CX tlt) 44,/A
z 0tl 96,98Pe]',

9.756,Ot)
19.:196.(10

747

PÁPÊI Ê V Â ÀTNÀI HÀNO Íí-OPFq NÍVFR§ÁI PÂCNTF í'ÔiI 1N

UNIDADES

PC'T 20c 6,?.5 8
-t) 't1Â no

UND 200 62,13 12.426,00746

144
4a DÀDÊl Ê l/ 

^ 
cntut í:t lrFp p^aô'rE§ rnM ( rtNln ô nFq , ovÁÍ)aÀ/l

PAPEL E. V. A ESTAMPADO DIVERSO

qa'!- t:.7,71 11 í.Á Â nn

747 40x48CM

149 PAPEI, FOTOGRAFICO COM SOIINID PCT 200 51 ,30 10.260,00

151 PAPEL MANTEIGA 7,5 METROS LARG: 3OCM ROLO 200 11,36 ) )1) nn

153 PAPEL VERGE BRANCO. PACOTE COM 5O UNIDADES PCT 38,7 4 7.748,00

LOTE VII . PINC VLR
UE)UKI UII I

I O(' 47,13 4.713,00154
155

PINCEL ESCOLAR N9 O REDONDO PCT COM 12UND
PINLEL I,5LULAK NC IU RbI,UNUU PL I LUM lZUNU

PCT

PLI ruu | 43,u3 | 4.JUJ,UU I

156 PINCEL ESCOLAR NA 12 REDONDO PC1'COM 12IINt) PCT loti s3"r1l 5.331,00 I

1,57 PINCEL ESCOLAR NO 14 REDONDO PCT COM 12UND PCT 100 59 5.974.O0
PC'T 100 37 .6Íl 3.768.00158

159
PINCEI, ESCOí,AR NA 2 REDONDO PCT COM 12IINI)
PINCEL ESCOLAR NE 4 REDONDO PCT COM 1zUND I PCT | 100 | 38,e3 I 3.8e3,00 |

\60 PINCEL ESCOL^AR. N" 6 R.EDONDO PCT COM 12UND
PINCEL MARCADOR PARÁ QUADRO BRANCO, RECARGA EM
.APTII'IIA DANTÀ PENTTNNÀ 

'Y 'TTÀ' 
1? I!N!NóNFC

PCT rnnl <r<el 5.15.1.A0

25.941,00CX 86,47

PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CDlDVD, COM O2 PONTAS, CX 500 50,73 2 5.365,00

| 32,e7 | 3.2e7,00 
I

I

lt

I

I
1

I

I t----t--"--l ---.--","'I

I
I I

I

rlt
I

I

I

I

I

. 1iz i FÀpsi. coucuÊ snANCo A4- coM s0 For,HAs 210MMx295 | Pcr zoo i 36.42 | 7.2a4,a0 t. \

143 | PAPEL CREPoM CoRES SoRrrDAs PAcoTE COM 20 UNIDADES I PCT I 200 L 39,2L) Jg5!p0|1

lt I

il
il I

I rLr | lvv I Tv,wJ | ú.t,w,eú )
I

l

I I I I 77ri,JOr,Ul, I

I

I

I roo I

II



Pocesso
Folha

Prl't-rr,r r t r<,,r .vrurirr rrAt- ur raú ÉErr-rnxúú
EST,TDO DO }I,\R.\\H-ÀO

DI-l1-\,{(rrt, L1,LLltt' UD ÀL.rtt ttrA .\ õOl - 1 I-.\ I t(1-, - SrtrJ
C§PJ: 06.125.389/0001-8E

nufg,lat,

oiÀr,ttútrlrvra

163 PISTOLA PARA COLA UENTE GRANDE UND 200
164
165

pÍ§Tor.A PARA COLA QITFNTE MFDTA IINI)
UND

200

200PISTOLA PARA COLA UENTE PE I'ENA
10,") 6 064.00

4.550,00

LOTE VIII . QUADROS
nEcarrlaÃ^

UND VLR TOTALVLR

766 QUADRO BRÁNCO ESCOLAR MEDINDO lOOCMXTOCM UND OO t7s,47 11.547,00

168 UND 100 610,33 61.0 3 3,00UADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,OOX1,2OCM

QUADRO DE AVISO 9OX6O. ESPECIFI O; FELTRO MURAL CARD

I ACRILICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERÁDA
!

UND 100 86,80 8.680,00

l'1 I QUADRO DE AVISO CORTIÇo, MEDINDO 1OO X TOCM I ININ 100 128,55 12.855,00

LOTI IX - MATIRIAIS DIVIRSOS III UND Q'TD VLR TO'I'AL
ULJLT(T

TECIDO, EM TNT, DIVER§AS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE
5U Mts I KUS,

ROLO 51.480,00
t /z

BALÔES COM LATEX DE BORRACHA NÁTURAL TAMANHO 6.5 PLI 1000 13,78 13.780,00
t/3 PALU I t, LUM 5UUNIJ t,l vr.K5A5 LUKt 5,

BAL ES COM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7,0 PCT 1000 14,33 14.330.00
714 PACO'IE COM 5OU NI) DIVbRSAS CORES
175 LIGÁ N918 AMARELÁ FiNA COM 2OOUNL) CAIXA )L\_t l't.5 2 2.-{(}4.00
t76

TTNTA NA CT)R ÂZIIT, PARA AI,MOFADA DF í:ARIMBO NF PORRÁCHA
EM EMBAI,AGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML

CAIXA 10 00 8,88 8.880,00
FR A§CO 5 0í'l 6.42 3 215 00

177

17A

fvo

TINTA NA. CoR PRET.A, PAF-q ALII4CFAIA DE CA.F.llr,lBO DE
BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXTMADAMENTE 40 ML

TI\!TÁ PôPô DIi TFI NE r\JIÂNDTT QDâN'Ô \Iô§ 
'rtPE§ 

DPETó Á7III

E VERMELHA. CX COM 12 UNIDADES, 20 ML
TÍÀÍT T'Í A C'TI'A AD'If'(.AITI

VARIADAS

!F.{SCO 50c Í. 4'.7 ? 
"?( on

1ôQ ??

180

181 VARIAD

142 COM 12 UNIDADES

183 COM 12 TINIDADES

184 CAIXA COM 12 UNIDADES.

Recurso a^-,, r.^ prÁhÉiô. 
^ F^.1^rrt

uourçao urt:amenrafla;
Nâ Licitação para I'egish'o de preço não é necessário indical dotação orçarnentár'ia, que somente set.á
exrgroa para a iormaltzaçao oo conLra[o ou ourro lnstrumenro naDl, contorme o arc r =, §z= oo úecreto
Federal np 7.892/2013 e alteraçôes.

Dotação
urçamentárra

2.1. A oresente solicitaÇão se dá pela necessidade de aquisição de material de expediente e escritório
com a nnalldade de atender as demandas das Secretanas munlcl als, vtsando manter o leno

38,83 7.766.00

\/Ál rlp TílTÁt nn I nTlr

I oro

I

I

lr
I

I

L
I

I

TINTA GUACHE 1sML ESTOJO COM 06 CORES,

tl

I

I

I
I

I

l

,nonnn ll
il

IL

I I,I

L



I
Processo:
Folh
Rubílca:

Êrsr:,ííi r úrs-q iuú§iúiinl- ún SÃú Éiri(ríArt.úú
ESTADO DO iIIARANHÃO

rÉnçrr ói:ri,ram-rrü t ürr-nv úr m,.rrr-rún r\ ooz-LE.\ rnu-r,+v ócirr,rnrrüi.rt.*
CNPJ: 06.125.3E9/0001-EE

Vigência do
Co!!tEata

Prâ,^ ,lê Entrêírâ

funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais. Atendendo dessa forma o
»rincínio da l,ificiência. da lesalidâde cômô tâmhém da tinâlidâde Púhlica.
2.2 0 Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de aquisigão de
materiais e,/ou produtos com orevisão de entrega parcelada, bem como pelo fato de não ser possível
definir preüamente o quantitativo a ser demandado por este Conselho, conforme disposto no arL 3a,

incisos IL III Ê IV do Decreto 7.892/2.013

Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento,
Dra,ô. 'l < íô"inzâl .ti.< írrê!. thÁ< r firrlpm rla Fôrnê.irnênt^ prirTô irrêr,^oávôl ô nê(fl!mnrimênr^
está su eito as san es administrativâs e

- Local de entrega Sede da Prefeitura Municipal de São B

EDITAL DE LICIT
ppFí:Ãn Ft FTPôNrrn §DD Ns Oq? /?ír2í

ANFYO TI

enalidad item 14 o Edital

o/Ma.

rva lh o

Ilma. Sra.
frrôoôaira a .lâh.ic bêhhr^<.1. aDI

Prefeiture Municipâl de sÃo BERNARDo/MA

REf.: PREGÂO ELETRÔNICO SRP N'052/2021

Prezados Senhores,

fnome da emoresal , sediada em
íêndêreao aomnletô) por intermédio de seu representante legal Sr[a)

nortadorfal dâ (]arteira de ldentidade ne e do {lPl'na , reouer â Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
EMPRESA DE PEQIIENO PORTE. nos termos da Lei Complementar n" 723. de 74/72!2A06. Código do ato: 316
Descriçâo do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

, CNPÍ no

[..J, '.,-. de .,.....,........... de 202L.

,t

lAAtadeRegistrodePrêçosinicier-se-ánadatâdesuaassinaturaeteráüBênciade12(doze)meses.
I

I



$lnctProcesso:

rxnl liiúrta rvrusiCiÊar, Dí Saú iiiiiiiraiiÚú
EST,\DO DO MARANHÃO

rri.a1,r or-n-rru<rrü urrrr-drr úi ,lr-ruErún rr ori2 - t ü,r i ritr - >,qtl or-ir-rnririrrrrrra
CNPJ: 06.125.3t9/0001-88

(nome, cargo e assinatura do representánte legal da proponente,
em papel timbrado da emDresâ, devidamente identincado]

(Observação: em caso aRrmativo, assinalar a ressalva acimaJ

EDITAL DE LICITAçÃO
PBFG-ÃO ELETF.ÔNICO SF.P NS 052./2021

^NEYO 
lll

nmâ. Sra,

Pregoeira e deÍl:is menbros d3 CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REí: PREGÃO ELETRÔNICO SRP NA 052/2021

PÍêzrdôs Sênhôrês,

O abaixo assinado, na quaiidade dê rênresentante iegal da empresa ínome da
em.arcsal- cNPl ne 

- 

IJECLAI(A, sob as penas da Lei, nos termos do § 2e, do art. 32, da Lei
ne 8.666/s3 que até esta datâ, não ocorreu nenhum làto superveniente que seia imDeditivo de sua hahilitacào
na licitação em epí$at'e.

Folha: .. .\Jitr
Rubnca: -í

DE ÍNEXISTÊNCIÁ DE IMPEDITIVOS



I
P
Foiha
Ru

ixr:,Fiiiut r rvrurrrt riar- ur:, sA(, Dr!rí-\Ât(ll,
ESTADO DO }TARA\HÃO

rrt rl ir ot tí-ratiÚt, t ttt r-nt-r ur- nr-.rrrrú.r .\ õoz - ( E.! r r(t, - s,trr ot r{-raÁúrri.rra
CNPJ: 06.125.389/0001-8E

ü1

[.-..), ..-,.. de ..- .,,.-... .. . de 202r.

fnome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
-* -^-^i.:ÉLi^"i^ ;- -*----- i^...i^*^-r^ ti^-..â^^,.t^.

EDITAL DE LICITAÇÃO
PPJCÂO ELETB.ÔNlCO SP.P N9 052/20?!.

ÀNEIO Ir/

IIma. Sra.

Pregoeira e Cen'lais mernbros d: CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PREGÂO ELETRÔNICO SRP N9052/2021

Prezados Senhores,

Ínome da emnresa CNPJ ne sediada em _(endereço
comnleto,l . nor intermédio de seu reÍrresentante leaal Srlal nortadorÍal da
Carteira de Identidade ne e do CPF na . DECLARA- oue tem Dleno conhecimento do
referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informacões necessárias, os quais
possibilitaram a coffeta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital

\

I1O EN!TÁI



r r,rnsso: A,D tt gg ilh C !

ixÉlrlir úKA rvrulrurÉar- üÀ >,qu rÀruraiiúú
ESTADO DO MARANHÀO

rKlr\ A r,r-rí-\ A r(rrlJ L t I-Lnu ur ,rr-.rrt.rún .r óriz - r.-p.r r rru - sÃtl órrr-r nnuvi.rr,r
CNP.I: 06.125.389i0001-88

conforme art. 24 do Decreto 70024 / 1,9 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se
submete à todas as condições estâbelecidas no referido Edltal e ânexos, abdicanrio de recorrer de oualctuer
ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente,

[-..). -..- de.--...-........ de z0?1.

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
^* ---^i a,*L--;^ ;- ^----^^ ;^,-.:^*^-.-..:^--.à^-.:^\

(Observação: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima).

EDITAL DE LICITÁÇÃO
ppEcÃo Fr FTPôNÍan spp Ne nq? /"n?í

ü1

llma. Sra.
Prêgoeira p ílêmais memhros rta CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

RCI: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9052/2021

Prezâdos Senhores,

Folha: J\{

^NFYn 
r=/

DECI.ÁRÂCÂO EM CIIMPNíMENTO ÀO DISPO§TO Í{O
INCISO )OOüII DO ART. 79



I
Píocesso

( uhÍica:

ÉÉi!ídif ú-x-q wiúiriürÍaL úí Saú óiiiti{aiiiú
ESTADO DO IAR{NIIÃO

rn rça oEx-rarurü CüCLtir.r üi ai-.vrr-rurr -r ooz-r-i-r rriu-iÀu órrlinxrrurivrn
CNPJ; 06.125.389/0001-88

CNPI 1c sediada em
íendereço completol , Dor rntermeíiio de serl reDresentante iegâl Srlâl

portador(a) da Cârteira de ldentidade nq e do CPF nq DECLARA, para fins do
disDosto no inciso V do a!t. 27 da Lei no 8,666, de 21 de iulho de 1991{. acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 [deztrezeJ anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

nào emr)rega menor de 1 6 [dpzesseis I ânns

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 fquatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

!'......),.-..... de cle 20 2L

(nome, cargo, e assinatula do representante legal da proponente,

- EDITAT, DE LICITAÇÃO
PB.EGA.O ELETP.ON!CO SP.P NS 052/2021

.4NEXO tr!

llma. Sra.

Picsoaiis c dcn:âis n,lcrnbrss Ca CPL
Prefeiturâ Municipal de São Bernardo/MA

REf.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'052/2021

Prezados Senhores,

Fo

ínnmê .tâ pmnrê(rl



ü1 Fr,.)CeSSO:
,l

Folha
Rubrlca:

Ér(aaal i ukA LvruLrrirrar- urL lArl ucxrrarutr
EST,\DO DO lI,\R,\\I IÃO

r rrrl ,r órr-rnrruv \ \rl-Larv rrr- AL.rtErrrA .\ ôol - I I-.\ I l(t - f,rrt Dt r(rlAt(rrul.ttÂ
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ínome da empresa) , CNPI ne . sediada em
fendereco comrrleto) por intermédio de seu representante legal Sr[a)

portador(al da Carteira de Identidade nq e do CPF ne . DECLARA. cumDrir os
requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágraíos 4'e 5' do arL 26
do decreto 10 024121119.

(.....), ..-.- de .-.-..-........ de 2021

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em nânel timhrado da emnresa. deüdamênte identilicâdol

(0bservação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

!/À t rn À nE,. 1', (.1^aõ\ h^.^c .^ni..l^c . h.rti l. ,1.t. ,.1^ .ri. hrrhll-.-ã^ h^ nl4rl^ í!G.tã I .1. t lhiã^ ^rr
do Estado do Maranhão ou do muntcípto de SÂO BERNARDO/MA/MÂ

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de São Bernardo/MA, Estado do Maranhão, com sede

MTNUTA DA ATA DE REG|§TRO DE PREçOS Nc. --------
PPECiO ELSTP.ÔNICO SPP No 0S2/2021



PÍocesso 15 il
Rubrica: -

rxi-r'Eii u r<-.r rvrúlrurÉar- úr: S,rú úriri.l.cii:ut
EST.\DO DO }TA-R",\\HÃO

iÀ.rÇ.r nnxl.r,xrru uuor-nú úí ar-rvrítúa n' ooz - urltr i riw - srrú or:,rlr rriiriúrrvra
CNPJ: 06.125.389/0001-88

inscrita no CNPJ sob o nc. . representado neste ato pelo gestor responsável

RES0LVE, registrar os preços da empresâ , inscritâ no CNPI sob o ne. . com

sede na CEP: cidade representada pelo

, nas quantidades estimadas na seçào ouatro desta Ata de Registro de Preços, tle

acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condiçôes previstas no instmmento
convocatório e âs constantês destâ Atâ de Resistro de Precos, suieitando-se as nártes às nolmas constantes da

Leí ne. 8.666/93, Lei nq. 10.520/2002, Deffeto na 70.024179, Lei Complementar nq. 123/2006 e suas

alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 - A Dresente licitação tem nor obieto o Resistro de Preço Dera fuhlta tbrnecimellto de mâterial de

expedienie, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme condições

e especiÍicâções constântes nesta Ata, no Edital e setls ànexo§

1.1.1 - Este instnlmento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES â lirmarem contratâçôes nas quantidades

estimadas, podendo ocorrer Iicitaçôes especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente,

sendo assegurada ao detentor do registrc a preferência de fornecimento. em igualrlade de condições.

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Mtrnicipal de Sào Bernardo/MA '

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contâdos a paúir de sua publicaçâo no Jornal Oncial do

3.3 - A Secretaria lrârticipante destâ Atâ de Registro de Preços é a Secretârià Mtlnicipal de Adminisfração:

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Atâ encontram-se
ir.li..A^ê hâ r.h^!. .h,iw^.

2.1 - A Ata de Resistro de Precos. durante sua vigência, ooderá ser utilizada oor qualquer órgão ou entidade

da Administração inclusÍve autarquias federais, estaduais ou municipais de ór8ãos públicos, estâtais ou ainda

de regime próDrio que não tenhâ narticinado do certatne licitatório mediante preüa consuita ao órsão

gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não parüciparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de

Registro de Preços. deverão mâniiêstar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Atâ. pârâ qtle este indiqtle

os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

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

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento. indeDen dentemente dos qtlantitativos registrados

em Ata, desde que o fornecimento não pre,udique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisiçôes ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50Yo

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência. e ainda

à quàntitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro

do quantitafivo de cadâ item resistrado na atâ de registro de Dreços Pâra o ôrgão gerenciador e pâra o§ ó13ãos

prrti.ip"nt"s, independentemente do número de órgãos não pârticipantes que, desde que devidamente

comprovada â vantagem e o cumPrimento das exigênciâs dâ legislâção vigente
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EMPRESA DESCRIçAO DO MARCA. UND QUANT VALOR
IINTTÁRIO

0015 eo,lt

VALOR
TOTAI,!TEM

5.1 - 0s itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada
ísa ncacssár:3.l ::::li:rc forrx] icl:::t:Cf,i:alc sctJr co:x):tcntc.

5.2 - O prazo nívirno Dn= e:it.eg3 se:á diáris cc:1for:':':e sol:altxaão e 
=edide 

sf:t.:dc pslc dep?rtamento de
compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelâ Prefeitura Municipal, de acordo com as
especiôc.lqões do edital, !"esponsrbillzanÍto-se por eventLríris prejLrízos Í!ecorrentes do Cesc!lrnlr!mento Crs
condições estabelecidas.

6.2 - Prestâr os esclarecimentôs que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cuias reclamações se obrigam
a atender :-'rrontamente- hem como ílâr ciência mediatâmenre Ê l-,lor es4rito- de qlrâlquer anormâlidade (lue

verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantiâ da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
consideraÍlos os câ,(o-§ de greve ou pâralisação de qualquer naturezâ:

6.4 - A falta de qüaisouer itens cuio t'ornecimento incunrbe ao detentor do DIeÇo registlado. não noderá ser
alegâda como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto deste editâl
e não a eximirá das llenâlidâdes â que está sujeifa pela não cumFdmento dos prazos e demais candiçõês aqui
estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatâmente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
hancáriâ e ôutrâs illpadas necessárias pâra o recehimento de co!"respondêncir:

6.6 - Respeitar e fazer curnorir a legislação de segurança e Adrninistração no trabalho. previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, câbendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Ta! !!-§caliza!:âo dar-se-i indeFenr!entemente da que será exercida I,or esta PreÍeiturai

6-Íl - lndenizar terceiros e/ou à nrónria P!"eteitura em caso de aLlsência ou omissão de fiscalizaeâo de sDa narte,
pelos danos ou prejuÍzos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratâda adotar todas as medidas
preventivas. com [iel observ.ânciâ às exigências das autoridades {lompetentes e às disposições legais ügentes:

6.9 - l'orlrecer os Drodutos, contb!.Ine estiDulado neste edital e de acordo com a D!'onosta aDresentâda;

6.1t) - O atraso na execuÇão caberá penalidade e sancóes Drevistas no item 12 da !resente Ata.

I
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i
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7. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retiradâ dâ Ordem de Fornecimento dos itens registradosj
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CNPJ: 06.125.389/0001-8E

7.2 - Iornecer à empresa a ser contratâda todas as intormações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relâtivâmente âo obieto deste Edital:

7.3 - Efênlar o pagamento á emDresa nâs condições estahelecidàs neste Editâl:

7.4 - Notificar Dor escrito, à emoresa contratada, toda e oualouer irregularidade constatada dürante o
recebimento do obieto;

7,5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e
qualquer ohrisacão. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de nrêçôs ou â atuãlizíção
monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8.1 - 0 pâgamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestâda pela Secretaria
responsáve!;

q ? - n rôhtr.t..t^ /fnrnarod ar âauor{ inrtimrna rnrnn.l. Nôti Eic..l/fit'!11 ílo<.ri.ã^.1^ itam fnrnorirtn do

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 devolüdas ao fornecedor,
para âs necessárias correções. com as intormaçôes que motivaram sllâ rejeicão. sendo o pagamento realizâdo
após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECED0R/C0NTRATAD0 das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitir.a do fornecimento.

8.5 - O Contretante não eÍêtuará pagamento de titulo descontado. ou por meio de cot rânçâ em hânco. hem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operaçâo de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsâhilida(les do Contrâtâdo.

9.1 - Os precos registrados manter-se-ão inalterados pelo oeríodo de visência da Eresente Ata, âdmitida a

revisão no caso de desequilÍbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
dêterlninação municinal. cahendolhe no máximo o reDasse do Dercentual determinado.

9.2 - Os nre!:os registrados que -colTerem revisão não poderão ultrâpassar os preços Drâticados 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.:J - (:aso o nreco resistrâdo seia sunerior à média dos nrecos de mercado. a Prefeitul'a solicitará ao tbrnecedor.
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9,4 - Fracassada a negocieÉo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos
fermos da Iegislaçâo úgente. e Delo Drêco da primeira, as (lemâis empresâs com Drecos registrados. cahendo
rescisão desta atâ de registro de preços e nova licitação em caso de fiacasso na negociação.

üt

9- DO REAIUSTAMENTO DE PfiEÇOS



Prccesso:iftil0oidilCl

rxrLr,lrI ux,r ivlaiL\tLrrAL rri )At t rl!\Âr(l1,
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10.1 - A nresente Ata de Resistro de Precos noderá ser cancelada de nleno direito. nas sêguintês situecões:

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constântes no Editâl e nessa Atâ de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hioóteses previstas nos incisos I a XIL XVII e XVllÍ do ârt.78 <la Lei 8.666193:

c.l em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

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 - 0correndo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual
será juntâda ao processo administrâtivo dâ presente Ata.

10 :J - No câso de sêr isnorado, incerto ou inacessível o endereco do fornecedor, a comunicacão será feitâ nor
publicação no lornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
prrhlicacão.

10.4 - A solicitãcão do fornecedor lara câncelamento dos nrecos resistradôs noderá não ser. aceitâ nelâ
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades preüstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atiúdades do Fornecedor, relativas ao
fornec!mento do item.

10.6 - Câso a Preíeihlra não se utilizê da IJrerrogâtiva de cancelar esta Ata. â seu exdusivo critério. poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturâs, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

c0ndição contretuâl infiingida.

10.7 - A Atâ de Registro de Prêcos será cancelada automaticamente nas seguintês hipótêses

al Por- decurso de orazo de validade:

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os ostos e despesas, tais como: custos diretos
^ ;--r;-^+^' +'i,"'+^';-'i'r^-+^^ *^.-J de:dÍnixistrrcãc, ser,'!cos. enc:rsos scaiais. tr:hJIhisrls. se(uros. fretes.
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços.

12.1 - O descumprimento injustificado das obriBaçóes assumidas nos termos deste edital, suieita à contratada

forma seguinte:

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

Folha:___-UD-
Rubrica;;{-

9.5 - Será considerado compativeis com os c1e melcarlo os prcços registrados que torem iguais ou interiores ii
nerlia rlaelreies aorrrarlrrs rrela P! eieilLlra

10- DO CANCEIA'IIENTO DA ATA DE REGISTRQ T,E PRECOS
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Rubrica:

rr<rLrli r u r<-q LvrlriiCiinr- Úr:, SÁu rr:,xli,qxrrú
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C:'iPJ: 06.125.369/0001-EE

13.1 - As infraçôes Denais tiDificadas na Lei 8.666/93 §erão objeto de processo iudicial da forma leealmente

preústa, sem preiuÍzo das demais cominações aplicáveis.

Processo: &.0Jl0ofgiJ!A f
Folha: J:)I -

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Atã de Registro de Preços, correrão à

conta rie doteqão orqâmentári, ílô âno om flrrso, orr das .lêm3i§ orlp nos§âm vir 3 âdcrir â presentê Atâ ás qlrâis

serão elencadas em momento oPortuno:

b-)apartirdo69(sexto-)atéolimitedol0qldécimo)dia,muttadeo4o/o(quâtroporcento),caracterizando-se
a íneiecucáo total da obrigacão a partir do t1e (rlécimo primeirol dia de atraso'

12.2 - Sem prejuÍzo das sanções cominadâs no art.87. l. Ilt e IV. da Lei 8.666./93' nela inexectlção totâl otl !'arcial

do obleto aà,uâicado, o Município de SAO BERNARD0/MA, através da Secretãria Municipâl de Administração

po,l".á. gr..nti,l, , prévia e ampla defesa. aplicar à contratada multa de até 100/n [dez por cento) sobre o valor

adiudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a notâ de empenho iniustifrcadamente ou se não apresentar

sltrrafãO reglrlar no ato da fêihlra íl.a meSma, garantirl-a prár4â e anpla Íl-efesir, slr:eitírr-se-á as Segrrintê§

penalidades:

12.3.1. Multa de até 100/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitâções e impedimento de contratâr com o MunicÍpio de sÁo

BERNAR DO/MA, p or prazo de atê OZ (dois) anos, e

12.3 3 Dec!ar.ação de !nldoneidade pr!'' !icit.1r or-! lontratar cort r Âdministração Pirblira Mt-rnicipa!.

!24 A-li.cit,-|'í\te,adir-rdicatária ou cont.ratríla qr!e deiyar de eI!tregar or-! 'lpresentr doctlmentação falsa evlgida

p"., o a"rorna, 
"nseiar 

o retârdamento da execução de seu obieto, não mantiver a propostâ, falhar ou fraudar

na execução do contrato. comportâr se de modo inirlôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla

defesa, ficará impedida de liciiar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco,anos e, se for o caso, o

Municipio cte SÂô BERNARDO/MA solicitará o seu descredenciamentô do Cadastro de Fornecedores do Estatlo

por iguàl perÍodo, sem preiuÍzo da ação penal correspondente na forma da lei;

1Z.S - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer

ius. acrescid, de juros moratórios àe 1oln (um por centoJ ao mês._Câso a contratâda não tenha nenhum valor i
ieceber deste órgão da prefeitura Municipat ae sÁo nERNARD0/MÀ serJhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)

6iasrrteis contaãos dc slr â intim âção pari efetrr ar o pagamento dâ m ltlta Apósesseprazo não sendo efehtedo

o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgâo competente para que seia inscrita na diüda etiva do

t"tirnicípio, podenaô âindâ â Prefeihtra procedcr à 'oh':nt;l ir!di'ial d: mttltl;

12,6 - A§ mrlltas Ltre\'!stas nesta seçãn não eglmem x xíliuíiicrtáIla íla relraração dOs evenilxis danos, perdas

ou prejuÍzos que seu ato Punível venha causar ao Município de SÃO BERNARDO/MA'

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

!!timacão por psrte da SecrÀtari: M,:n!clpal de -4.dmin!stncão. o resle.tlvo 'ralor será descontado dos créditos

que esta possuir com a secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que

"r,heiar 
sàrá encaminharlo para inscr!çio em Divlrla Ativr e exer:rtfio pela Procrtradoria Geral do Mrr-nicípio;

12.Ít - i)o ato que aplicar nenalidade caherá recurso. no nrazo de 0S fcinco'l dias úteis. a conter da ciência da

intimação, pod'endó a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la deüdamente

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

ü1
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15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposÍções:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a nresente Ata de Resistro de Precos.

li - ünculam-se a esta Ata Dere Êns de analise técnica. iurídica e decisão sunerior o Edital de Pregão Flletrônico

ISRP n0.052/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem nrêviâ e cxnressa ar)toriz.ação rla Prefeitltra

1Á 1 - Âs nârt^c.nntr.tânl^§ nlnnnm o Fnrn da í^nmarra ít^ SÃn RFRNÂRDÍt/VÁ Fçtrrin dn Marenhin comn
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que
não ouderem ser resolvidos pela via administrativa. renulciando a qualouer outr"o- oor mais privilegiado qüe
seja.

16.2 - e por estârem de acordo, as partes firmam e presente Ata, em 03 [três) üas de igual teor e forma para
um só efeito leeal. ficando uma via arouivada da sede da CONTRATANTE. na forma do Art.60 da Lei 8.666193.

sÃo BERNARDO/MA - MA. _ de _ de 2021.

,001

ü1 I
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EDITAL DE LICITAçAO
PRXGÂO ELETRÔNICO SRP NS OS2 /2021

ANEXO VIII

ÇoNTRATO PE SRP Ne 
-/2027.DD 

^ae<<n 
À ,ltt I N I cTp i Ttvn N a', i) 1 nnÍ'.l I I n1 1 -r ol

CONTFATO DE FOF.NECIIIIENTO OUE ENTF.E S!
qELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
pt;pNipnn./t A F(Tann nn uaptNvÃn F â

EMPRESA (...).

Por este instrumento particular, a PR EFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA, siwada à

........................... Sí.O BERN.À.RDO/M.^.-|4.4. inscrita no CMI scb c na .......................... ncs:e atc rcDrcscnteda lclo
prefeito municipal, Sr ., portador do Cédula de Identidade nq .......................... e do CPF ne

inscrita no CNPt iob o ne ............................., neste ato repreientada pelo ........'..................', Sr...
-^+-.1^- I- aÁ,],,1..l^ I.l^.ti.l..l-. -o ^ i^ aDt: 6ô - -^- :_ J^^^-in"l'...'...---lj
|OH1RATADA, ,.ordam e iustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei ne 10.520/02, Decreto na
.^^.t, !16 ^ êrrt\.i.ti-ri-É.^r+ -^!.t\-r -- lt.h^-i-Â^- J^ t^i ho o4a:Ã,1õ1 -c-r^. ^^n!r,)a!;1,;

cláusulas a seguir expressas:

Cláusuh Prtmeta - DO OBJETO:
I I R.';rl.i.l.Prr.^ii:.:frrtr::-:r !"nra.-.-lnrr;1;:1. !::;t.r::l .l..r'nr.l;rnlr a;r:;ten''lrr:rrr'-rr<i'l:l;r

da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA'

Ciáusula Segundo - DO FUNDAMENTO LEGAL:

rege-se pelas disposições expressas na Lei na 10.520/02, Decreto ne 10.024/19 e subsidiariamente, no que
.,:,rl-.:r:r,l;.r,.;rl|n;r,1,I;;.rrAíl'Í.,'O?ItI,:r,lt;r:r.:r;r''"rI;riir-';;'rl'r<r'r;r':il;-r'l:'li;gl:i 'í,Ll;'rr
A proposta de preços apresentâda passa a integrar este contreto.

cláusula Tercelra - DO VALoR CONTRATUAL:
a 1 9..1 ..,-.,,..,:.,,.1,.,.1,i-r,.,.,..,-..,i. .r ,.:.. . a

(...), conforme descrição dos produtos abaixo:
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[Tabela llustrativa]

cláusuld Quarta - Dos REcuRSos FINANCEIROS:
4.1.4s desnesas decorrentes da Dresente licitacão correrão nor conta dos recursos esnecíficos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotâções que por ventura se fizerem
necessárias. através de or([em de fornecimento corresnondente:
DOTAÇAO:
Na Licitação parâ registro de preço não ê necessário indicar dotação orçâmentáriâ. que somente será
exigida para a lormalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art 70, §24 do Decreto
Federal ne 7.892/2013 e alterações.

Ctóusuto Scrto - fro FORNECIMENTO E LOCÃ|. DA ENTREGÂ:

6.1. Os produtos deverâo ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Edital. sendo que a inobservância destas condições implicará recüsa sem que

caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os
produtos que porventurâ não atendam às especiRcações, s^oh penâ das sanções cahíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterr[Dta.

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Refêrência, no horário das

09:00h (treze horas) às l2:00h [doze horas).

CIúusuIa Sétíma - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuâdo mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação tle
que â empresa contratãda está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade Social, mediante
a eDresentação das Certidões Negativas de Débitos como o tNSS e o FGTS, no prazo nâo superior a 30 [trinta]
dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, deúdamente atestada pelo setor
competente. Será verificada tamhém sua regrrlarirlade com oi^ Trihutos Federais- mediante âpre.sentação dâ

Certidão Coniunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. Ê vedada exoressamente a realizaqào de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de tÍtulo, sob pena de aplicação das

sancóes Dreüstas neste instnimento e indenizacão nelos danos decorrentes

7,3.Nenhum Dagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4.As Notas Fiscais deverão ür acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oltava- DA RECoMPoslçAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração Foderá restâbelecer a

relaçâo pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alÍnea d, da Lei na 8.666193, mediante comprovação
.lofl !mental e reqlterimênto eypresso do .ontmtsdo

Cl.lrrstrlo Nono - ÍrA FISCAI.IZAÇÃO.
g.1.Contratânte indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividedes de fiselização dos
produtos recebidos.

Clcirtsulo Décima - DoS DIREITí,.S E RESPí.,NSABILIDADES DAS PAR-I'ES:
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1o.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da
Contratada perceber o velor a.lustado na forma e Drazo convencionados.
10.2.Consütuem obrigaçôes da Contratada:

ll entregâr os nrodutos às suas exDensas, no local indicado na cláusula sexta do nresênte
contrato;

III fornecer os Drodutos, rigorosamente nas esoecificaçôes, prazos e condicões descritas na
Clausula I - DO OBIETO e Anexo I;

llllos nrodutos deverão ser tornecidos integraimente e constante no caso de nroümento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alttnos da rede municipal de Ensino .

I\rj assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste Contrato:

yl Não transferir, total ou parcialmente, o obieto deste Contrato;
VI) suieitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
VIl_)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos tortuitos ou de torça maior. dentro do

prazo de 02 (doisJ diâs úteis após a verificação do feto e apresentâr os documentos para a
respectiva aprovação, em até 05[cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerados;

V!lt.)atender aos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execuçâo do presente contrato:
[Xlmanter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;
X)â Contratada responderá, de maneirâ âbsolura e inescusável, pela perÍeita condição dos

produtos fornecidos, inclusive suas quantidâdes e qualidade, competindo-lhe também, a
dos produtos que não aceitos pela fiscâlizâção da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
Dorventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

1 0.3.Constituem obrisacões da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do obieto deste Contrato;
ll.l et'etuar o nasamento conforme estinulado na (lláusula dô Pagamento:
III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
Iv)comunicar à CONTRATADA tode e quâlquer ocorrência relacionâda com a execução do

Contrato.

Cláusula DécÍma Primeira - DA TRocA EVENTUAL DE DoCUMENToS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada âtravés de
protocolo.

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos

Cláusula Décima Segunda - DA RE§CISAO Do CONTRATO:
1 2.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de
interposição judicial ou extraiudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei ne 8.666/93 e suas
alterações nos rasos previstos nos ârtigos 77 e 78 da referida iei

Clóttsula Dét:imo Terceim - lras sá,NÇõEs E PENAt.IDADÊS1

13.1.4 licitante que enseiar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
tiaudar nâ execução do ôhjeto licifâdo. comportar-se de môdo inidônêo. lizer declârâção tâlsa ou cometer
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fraude fiscal, garantido o direito préüo da citação e da ampla detesâ, ficará impedida de licitar e contrâtár
com a Prefeitura Municioal de SÃ0 BERNÁRDo/MA, pelo prazo de até 05 {cinco-l anos, enouanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promoúda a reabilitação perante a

DróDria âutoridade oue anlicou a nena.

13.2.4 oenalidade será obrisatoriamente registrada no Diário 0ficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual perÍodo, sem prejuízo das demais cominações
legais

13.3.No caso de inadimDlemento, o CONTRATAD0 estará sujeita às sesuintes oenalidades:
13.3.1, Advertência;
1:J.:1 2 Multa por atraso a cada:10 (trintâ) dias. no Dercentual de 100/0 {dêz Dor cento)

calculada sobre o valor do contrato, caso não seiam cumpridas fielmente as condiçôes

Dactuedas:
13.3.3 Multá, morâtória simples, de 0,47o (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso

no cumprimento de sua-. ohrigâções côntrâhlais, caleuladâ sohre o vâlor dâ Íanlra.
Suspensão temporária de participação em licitáção e impedimento de contratâr com

Administração por período não superior a 2 {dois.l anos: e

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

A Jplicação da sanção previst, no item 13..1.1, não prejudica a incidência cumulativa

das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3 4, principalmente, sem preiuÍzo de

outras hipóteses. em caso de reincidência de atraso na entrega do ebjeto licitado ott

caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais' expressamente

nrevistâs, fâcllltada a detàsa prévia do interessado, no !-Tâzo de 10 Í.dez.) dias riteis'

13.3.4

13.3.5.
1:1.:t.6.

13.4. As sanções previstàs nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderáo ser aDlicadas conjuntâmente com os

itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévie do interessado, no prazo de 10 (dez) dias Úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecuÉo de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela olerta que se apresentar como aouelâ mals vantajosa. pela ordem de classiticâção. comunicândo-se- em

seguida, a Comissão Permanente de Licitaçâo - CPL, para as providências cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeitâ às mesmas condições

estahelecides neste Edital.

13.7. A aplicaçâo dâs Denalidades Drevistas nesta cláusula é de comoetência exclusiva da Prefeitura

Municipal de SAO BERNARDO/MA.

Cláusula Décima Quarta - DoS ASOS oMISSO§:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei ne 10.52O / 02. Deereto na 5.4-q0/05e stl hsid iariamente.

no que couber, as disposições da Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princÍpios gerais de

direito.

Cláusula Décima Quinta - Do FoRo:
1.5.l.Fica eleito o foro da comarca de sAo BERNARDO/MA, Estâdo do Maranhão, para dirimir quaisquer

dúvirias oriundas da internretâção deste contrato com exclusão dê ouelquer outro. rjor mais priülegiado
quê sêja.

E, por estarem justos e contratados, as Pârtes assinem o presente Contrato, que íoi impresso
em 03 (três) vias de igual teor.
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sAo BERNARD0/MA(MA), ..... de de 2027.

Contmtnte Contratada

ü1
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Este volume do tal na modalidede Pregão Eletrônico SRP na o52/2027,possui 35 (trinta e
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