
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDI '/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Ofici.rl dâ Uniào
ou do Estâdo do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o MunicÍpio de São Bernardo, Estado do Maranhir,r, com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, ins( rita no CNPI

sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste âto pelo gestor responsável FRANCISCO I 'AS CHAGAS

CARVALHO, portâdor da Cédula de ldentidade na 572348 e do CPF ne 182.609.183- 15, RESOL . E, registrar
os preços da empresa; YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS ElRELl, CNPJ: 30.747.369/0001.-2. sediada na

Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão ne 337 tsequimão São Luis - MA, CPE: 65.063-395, por intermédio
de seu representante legal S(a) Cipriano Amorim Cadastro, portado(a) portador da carteira nacional de
habilitaçâo ne 00225292029 - DENTRAN/MA e do CPF nq 418.559.303 nas quantidades estimadâs nâ

seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata dr Registro de

Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nq.8.666/93, Lei ne- 10.520/200;1, Decreto ne

70.024/19, Lei Complementar ne. 12312006 e suas alteraçôes, e em conformidade com as drsposiçÔes a

seguir:

1.1 - Registro de Preço para futuro Fornecimento de matérias permanentes comuns para aterrdimento da

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRCÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitaçôes especificas para aquisição do[s), obedecidas a legislaçâo pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições'

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualqrrer órgão ou

entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órg;1os públicos,

estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório me(liante previa

consultâ ao órgão gerenciador.

2.2 - 0s órgãos e entidades que nâo participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que

este indique os possiveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecid., a ordem de

classificaçâo.

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

estabelecidas, optar pela aceitaçâo ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos

registrados em Atâ, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente a'rsumidas.

2.4 - As âquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por en'idade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante s -ra vigência, e

ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,

ao dobro do quantitativo de cada item registrâdo na ata de registro de preços para o órgâo gerenciador e
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para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes qu desde que
devidâmente comprovâda a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no lornal 0ficial
do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Adnrinistraçàoi

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

VALOF
UNTNO ESPECIFICAÇÔES MARCA

UNID
QU
AN
T.

VALOR
TOTAL

1

Armário em aço chapa 24 medindo 1980 x
900 x 400 com prateleiras internas
reguláveis, confeccionadas na chapa 24 com YAMÓvÊls

02 portas individuais contendo maçaneta e
chaves.

U NID 70 '1.670,62 'l '1ô.943

,40

2

Armário em aÇo medindo 1600 x 720 x 320
com preteleiras inteÍnas reguláveis,
confeccionadas na chapa 26 com 02 portas
individuais contendo maçaneta e chave.

YAMÓVEIS UNID 70
1 .550,94 108.565

,80

3

Armário tipo arquivo em aço com 04 gavetas
para pasta suspensa, gavetas com trilho
telescópico confeccionadas na chapa 24 com YAMÓvEls

tratamento ante ferrugem e pintura em epôxr.
contendo fechadura e chaves.

UNID 70 1.785.1 : 't24.959
,,10

4
Estante de a
com reforço
300mm.

Ço chapa 24 com 06 prateleiras
Ômega, medindo 1980 x 900 x YAMÓvEls UNID 70 615,76 43.104,

60

5

Estante de aço chapa 24 com 06 prateleiras
com reforÇo Ômega, medindo 1980 x900 x YAMÓvEls

400mm.
UNID 70 7 42.49 51.974,

30

6

Roupeiro de aço 08 portas, com êstampa nas
portas, permitindo ventilaçáo. Fechamento
com pitáo para cadeado, carenagem
protetiva, pintura textuazada eletrostática a YAMÓvEls

pó, medindo 1820 x 625 x 420mm, com
capacidade estimada de 15kg Por
compartimento.

UNID 70 1 .423,7 i 99.663,
90

7

Roupeiro de aço 12 portas, com estampa nas
portas, permitindo ventilaçáo. Fechamento
com pitão paÍa cadeado, carenagem YAMÔvEls
protetiva, pintura texturizada eletrostática a
pó, medindo 1820 x 925 x 420mm, com

UNID 70 2.028,50 141.995
,00
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2 650,2!

517 ,49

865,ô8

415,6C

421 ,6t

685,41

capacidade estrmada de 1skg por
compartimento.

8

Roupeiro de aÇo 16 portas, com estampa nas
portas, permitindo ventilaÇáo. Fechamento
com pitão pa? cadeado, carenagem
protetiva, pintura texturizada eletrostática a YAMÓvEls
pó, medindo 1820 x 1225 x 420mm, com
capacidade estimada de 1skg por
compartimento.

U NID 70 185.517
,50

9

Longarina, com 02 lugeres encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm
de altura, âssento com dimensional de
4'lomm de profundidadê e 465mm de largura YAMóvEts
sistema de fixação por parafusos, Estrutura
em aço com tratamento tratado anti ferrugem
e pintura eletrostática epóxi.

UNID 70 36.224,
30

'10

Longarina, com 03 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm
de altura, assento com dimensional de
4'lOmm de profundidade e 465mm de largura YAMÔvEls
sistema de fixação por parafusos, Estrutura
em aço com tratamento tratado anti ferrugem
e pantura eletrostática epóxi.

70 60 597,
60

11

Longarina, com 04 lugares, encosto com
dimensional de 470mm de largura X 300mm
de altura, assento com dimensional de
41omm dê proÍundidade e 465mm de largura YAMÓvEls

sistema de fixaÇão por parafusos, Estrutura
em aço com tratamento tratado anti ferrugem
e pintura êlêtrostática epóxi.

UNID 70 1 . 125,80 78 806,
00

12

Longarina, com 05 lugares, encosto com
dimensional de 470mm dê largura X 300mm
de altura, assento com dimensional de
41omm de proÍundidade e 465mm dê largura YAMÓvEls

sistema de fixaçáo por parafusos, Estrutura
em aço com tratamento tratado anti ferrugem
e pintura eletrostática epôxi.

UNID 70 97 .707 ,

40

13

Cadeira fixa anatômica em PVC rigido com
encosto com dimensional de 470mm de
largura X 300mm de altura, assento com
dimensional de 410mm de profundrdade ê ynuôvers
465mm de largura sistema de flxação por
parafusos Estrutura em tubo de aÇo 7/8"
chapa 18 com tratamento anti ferrugem e
pintura eletrostática epóxi.

UNID 250
103 900

,00

14

Cadeira fixa espuma injetada anatômica,
revestida tecido. Base em tubo de aço com
tratamento anti Íerrugem e pintura
elêtrostática epóxi.

YAI\,IOVEIS UNID 250
105.420

,00

15

Cadeira tipo "secretaria", giratória, sem
braços, assento e encosto em espuma
injetada, revestida em couro ecológico, base
giratória em aço com capa de nylon ê

YAMÔVEIS UNID 250
171 .355

,00

P( . Bernàrdo (loelho de 
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776,00

1 .427 ,22

rod Ízios duplo em nylon,

to

Cadeira tipo "opêracional", giratória, com
braços tipo T regulável, assento e encosto
em espuma injetada anatômica, revestida em YAMÔvEls
couro ecológico de alta qualidade, base
giratórja com rodízios duplos em nylon,

UNID 150 1 16.400
,00

17

Cadêire tipo "Diretor", giratória, com braços
tipo corsa em PU, assento e encosto em
espuma inietade anatômica, revestida em YAMóVErs

couro ecológico de alta qualidade, base
giratória com relax e rodÍzios duplo em nylon,

UNID 150 214.083
,00

18

Cadeira tipo "Presidente", giratória, com
braços tipo corsa em PU, assento e encosto
em espuma injetada anatômica, revestida em
couro ecológico de alta qualidade, base
giratória com relax e rodízios duplos em
nylon,

YAMÔVEIS UNID 80
1 .577 ,6:

570,35

126.210
,40

19

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pe
Íerro duplo simples com tratamento ante
ferrugem, pintura eletrostática epóxi, medidas
aproximadas 1000 x600 x740 MM.

YAMÔVEIS UNID 100
57.035,

00

20 UNID 100 676,70

793,05

67 670,
00

21

Mesa em MDF de18mm dupla face, com Pé
ferro duplo simples com tratamento ante
ferrugem, pintura eletrostática epóxi, com 02 YAMóvEls
gavetas e chaves, medidas aproximadas
1500 x600 x740 MM. Marca Yamóveis

U NID 100 79.305,
00

22

Mesa em forma de L dinâmica confeccionada
em MDF dê 30mm dupla face, podendo ser
montada em ambos os lados, com Painel na
mesma cor do MDF, com 02 gavetas e
chaves, medidas aproximadas 1500 x 1500 x
600 x 740 MM. Marca Yamóveis

YAIiIÓVEIS UNID 50
1 .571 ,5. 78.577 ,

00

23

Armário baixo de MDF de 18mm com 02
portas e chaves, em madeira de (MDF), com
acabamento em fita de borda, revestimento
superior em laminado melamínico de alta
pressâo com o acabamento texturizado,
prateleira regulável interna, portas com
dobradiças inox, puxadores em nylon,
medindo 900 x 750 x 400mm.

YAMOVEIS UNID 50
1.078,0c

1.555,0

53 900,
00

Armário alto de MDF de 18mm com 02 portas
e chaves, em madeira de (MDF), com
acabamento em flta de borda, revestimento
supêrioÍ em laminado melamÍnico de alta
pressáo com o acabamênto texturizado,
prateleiras reguláveis interna, portas com
dobradiças inox, e puxadores de nylon,
medindo 1800 x 800 x 400mm,

YA[róvErs 50
77.750,

00

P( . Ilcrnârdo ( r)clhr) Ce .\l r(idâ. n'863. ( rDtro.Sâo Brrnârdo - \1,\. ( UP: 65.S50-l 0

Mesa em MDF de 18mm dupla face, com Pe
ferro duplo simples com tÍatamento ante
ferrugem, pintura eletrostática epóxi, com 02 YAMÔvEls
gavetas e chaves, medidas aproximadas
1200 x600 x740 MM Marca Yamóveis

24 UNID
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1 .487 ,2Í

1 .116,4(

1|837 ,4t

4.348,1

25

n lon medindo 1800 x 800 x 400mm,

Armário misto alto de MDF de 18mm com 02
portas e chaves, em madeira de (MDF), com
acabamento em fita de borda, revestimento
superior em lamanado melamÍnico de alta
pressáo com o acabamento texturizado,
prateleiras reguláveis inteÍna e externa,
portas com dobradiças inox, e puxadores de

YAI\,lOVElS UNID 74.362,
50

ZO

Mesa redonda paÍa 05 cadeiras,
confeccionada em MDF de 30mm dupla face,
podendo ser montada em ambos os lados, yAMóvErs

com Painel na mesma cor do MDF. medindo
1200 x 740 MM.

UNID 50 55.820.
00

UNID 50 91.873,
00

Balcão retangular para recepÉo
confeccionada êm MDF de 30mm dupla Íace,
podendo ser montada em ambos os lados, YAMÓVEIS

com pé painel na mesma cor do MDF,
medindo 1800 x '1 100 x 600 x 740 MM.

UNID 50 217 .405
,50

29

Bebedouro lndustrial eletrico com bandeja
aparadora de aço inoxidável com 03
torneiras, frente: 60 cm, lateral: 65 cm, altura:
1,30 cm, CondensaÇão: at forçado,
armazenagem de água, Íefrigerada: '100

litros , compressor hermético. 1i5

YAÀIÓVEIS UNID 60
4.510,2? 270.613

,20

30

Bebedouro lndustrial eletrico com bandeja
aparadora de aÇo inoxrdável com 05
torneiras, frente: 140 cm, lateral: 39 cm,
altura: 115 cm, CondensaÇão: ar forçado,
armazenagem de água, refrigeÍada: 150
litros. compressor hermêtico 1/5.

YAT/lÓVEIS UNID 60
5.452.8t1 327.173

,40

31

Mesa para refeitório com bancos para 8
Lugares, tampo em MDF 18MM, revestido em
formplast, Medindo aproximadamente: 2,00
comprimento x 0,80 Profundidade x 0,73
Altura Fita de borda no tampo e bancos
Pintura dos tubos em epóxi na cor Cinza

YANlÓVEIS UNID 50
2 378,10 1 18.905

,00

Quadro Branco com porta pincel,
confeccionado em MDF e revestido de
formica ultra, medindo 3000 x 1200mm com
estrutura de borda e parafusos para fixar,

YAI,lOVEIS UN ID 20
1.844,4 

'

1568,8'

36.880,
40

33

Conjunto educaÇáo infantil colorido,
composto por 01 mesa 70 x 70cm e 04
cadeiras color em PVC rigido padráo FNDE,
estrutura em tubo de aÇo 7/8, tampo dupla
face em MDF de 18mm color, com
acabamento em fita de borda flexÍvel na cor
das cadeiras, estrutura em tubo aço com
tratamento ante Íerrugem, pintura

YAi,lÓVEIS Conj 200
313.770

,00

PC. Bernardo Coelho de.tlm€ida. n'863, CeÍlro.São Bcrnardo - !ÍA. (lEP:65.550-000

50

Mesa retangular para 10 cadeiras,
conÍeccionada em MDF de 30mm dupla face,
podendo ser montada em ambos os lados. YAMÔvErs

com pé painel na mesma cor do MDF,
medrndo 2400 x 1000 x 740 MM
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3.002,7(

4.855,21

952,75

eletrostática e xt

600.540
.00

Conj34

Mêsa rnfantil hexagonal estrutura em aÇo

tratado e pintura eletrostática epÓxi, assento
e encosto colorido (conjunto de 06 mesas
com tampo em MDF de 15mm revestido em
ambas as faces, com 6 ôadeiras fixa colorida YAMÓvEls

em MDF de 6mm), MDF de 6 e 1smm dupla
face color, com coluna central em aÇo com
tratamento ante ferrugem, Pintura

200
971.048

,00
Conj35

Mesa infantil hexagonal estrutura em aço
tratado e pintura eletrostática epÓxi, assento
e encosto colorido (conjunto de 06 mesas em
MDF de 18mm revestido em ambas as faces,
com 6 cadeiras fixa base êm aÇo com yAMôvEts
tratamento ante ferrugem e assento e
encosto em PVC rígido padráo FNDE), MDF

de '18mm dupla face color, com coluna
central em aço com tratamento ante
fer em, intura eletrostática e oxt

190.550
,00

200ConjConjunto para Professor (0'1 Cadeira + 01

Mesa) para professor, nos Padrões
estabelecidos pelo FNDE. Mesa com Tampo
em madeara aglomerada (MDF), com os
cantos arredondados, revestimento superior
em laminado melamínico de alta pÍessão com
o acabamento texturizado cor CINZA,
revestimento inferior em laminado
melamínico de baixa Pressão com o
acabamento na cor BRANCA e aflxado à
estrutura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Toda estrutura em
tubos de aço carbono lamtnado a frio com
tratamento antiferruginoso por fosfatizaçáo.
Porta livros em Polipropileno puro de matêria
prima reciclada ou recuperada, afixado à

estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm
dê O x 'lomm de comprimento e com o
simbolo internactonal da Reciclagem.
Ponteiras e sapatas em Polipropileno
copolímero virgem efixado por meio de

encaixe. Coluna e travessa longitudional em
tubo oblongo 29x58mm (CH 16), travessa
superioÍ em lubo A 1% (CH '16) e Pés
confeccronados em tubo A 1%" (CH 16).

Cadeira com Assento em Polipropileno
copolímero virgem moldado e inietado
anatomicamente ou com a opÇâo em
compensado anatÔmico moldado a quente
com no mínimo sete laminas e afixado à

estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm
de A x 12mm de comprimento. Toda

ELS

estrutura em tubos de

JO

I

PC. Beroardo Coelho dê Almcidâ, r'863, Ccntro,Slo l'ernàrdo - UÂ, ('F'P:65 550-00iI

eletrostática epóxi.

200

carbono laminado
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a frio com tratamento antiÍerruginoso por
fosfatrzação. Ponteiras, sapatas e
espagadores do assento em Polipropileno
copolímero virgem, com o símbolo
internacional da rêciclagem e afixado por
meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm

37

Conjunto escolar CJA3 com mesa em tampo
em madeira aglomerada (MDP), com os
cantos arredondados, espessura '18mm com
revestimento superior em laminado
melamínico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à
estrutura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Porta livros em
polipropileno, afixado à estÍutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de O x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional
da reciclagem. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem afixado por
meio de encaixe. Coluna e travessa
longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH
16), travessa superior em tubo @ 1 %" (CH
'16) e pes confeccionados em lubo A 1 %"
(CH 16). DimensÕes aproximadas: CJA-03 (L
x P x A) 600 x 450 x 464 mm, Cadeira fixa
com estrutura em tubo dê aÇo assento e
encosto em polipropileno e aÍixado à
estrutura por rebites de repuxo. Em
polipropileno copolÍmetro virgem, com o
símbolo internacional de reciclagem e afixado
por meio de encaixe. EstÍutura tubular Q 20,7
mm (CH 14) Dimensóes aproximadas: CJA-
03: Encosto 396 x 198mm Assento 400 x
31omm, altura ate o assento 350mm

YAN,1ÔVEIS Conj 600
966,20 579.720

,00

38

Conjunto escolar CJA 04, mesa com tampo
em madeira aglomerada (MDP), com os
cantos arredondados, espessura 18mm com
revestimento superior em laminado
melamínico de alta pressào com o
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à
estrutura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Porta livros em
polipropileno, afixado à estrutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de A x 10 mm de YAMovEls

comprimênto e com o símbolo internacional
da reciclagem. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem afixado por
meio de encaixe. Coluna e travessa
longitudinal êm tubo oblongo 29 x 58 mm (CH
16), travessa superior em lubo A 1 %" (CH
16) e pes confeccionados em tubo O 1 /,"
(CH 16). DimensÕes aproximadas: CJA-04 (L
x P x A) 600 x 450 x 644 mm; Cadeira:

Conj 600

992,61 595 566
,00

PC. Bernârdo Coelho de Almeidâ. o'E63, Ceítro,São Bernardo - NlA, CEP: 65.5§0-0r10
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Assento ê Encosto em Polipropileno e afixado
à estrutura por rebites de repuxo. Em
polipropileno copolÍmetro virgem, com o
símbolo internacional de reciclagem e afixado
por meio de encaixe. Estrutura tububr A 20,7
mm (CH í4). Dimensões aproximadas: CJA-
04: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x
350mm, Altura até o assento 380 mm.

39

Conjunto escolar CJA 05, mesa com tampo
em madeira aglomerada (MDP), com os
cantos arredondados, espessura 18mm com
revestimento superior êm laminado
melamínico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à
estÍutura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Porta livros em
polipropileno, afixado à estrutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de O x 10 mm de
comprimento e com o símbolo internacional
da reciclagem. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem afixado por
meio de encaixe. Coluna e travessa
longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH
16), travessa superior em lubo @ 1 %" (CH
16) e pes confeccionados em lubo O 1 %"
(CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-05 (L
x P x A) 600 x 450 x 710 mm; Cadeira:
Assento e Encosto em Polipropileno e afixado
à estrutura por Íebites de repuxo. Em
polipropileno copolímetro virgem, com o
sÍmbolo internacional de reciclagem e afixado
por meio de encaixe. Estrutura tubul, I A 20,7
mm (CH 14). Dimensôes aproximadas: CJA-
05: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x
390mm, Altura até o assento 430 mm.

YA[/lÓVEIS Conj 600 L001 ,42 600.852
,00

40

Conjunto escolar CJA 06, mesa com tampo
em madeira aglomerada (MDP), com os
cantos arredondados, espessura 18mm com
revestimento superior em laminado
melamínico de alta pressão com o
acabamento texturizado cor CINZA, afixado à
esÍutura com parafusos de 5,0mm de O x
45mm de comprimento. Porta livros em
polipropileno, afixado à estrutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de O x '10 mm de
comprimento e com o símbolo inteÍnacional
da reciclagem. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero virgem aÍixado por
meio de encaixe. Coluna e travessa
ongitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH
6), travessa supêrioÍ em tubo O 1 %" (CH
6) e pés confeccionados em lubo A 1 y,"

CH 16). DimensÕes aproximadas: CJA-06 0-

YAMOVEIS
100

0

1 .020,7 : 1 .020.7
50,00

P(]. Bernàrdo Coelho dc Almeidâ, n'863, Ceotro,São Bernârdo - llÁ, (lfP: 65.550-0i10
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x P x A) 600 x 450 x 760 mm, Cadeira:
Assento e Encosto em Polipropileno e afixado
à estrutura por rebites de repuxo. Em
polipropileno copolímetro virgem, com o
símbolo internacional de reciclagem e afixado
por meio de encaixe. Estrutura tubu|at A 20,7
mm (CH 14). DimensÕes aproximadas: CJA-
06: Encosto 396 x 198mm, Assento 400 x
430mm Altura até o assento 460 mm

181.620
,00

UNID 200

Mesa Escolar para cadeirantes nos padrões
estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimênto da Educaçâo) íesistente e
prática. Confêccionada em MDF revestrdo na
face superioÍ em laminado de alta pressão e
face inferior com contra capa, bordos com fita
de PVC 3mm azul. Estrutura composta por
travessas inferiores em tubo de aço 41.112",
superiores em A1114" e colunas 29 x 58mm,
pintura epóxi pó liso brilhante. Bandeja porta
livros em polipropilêno cinza. Acabamento
com sapatas e ponteiras azuis. DimensÕes
aproximadas de 900 x 600 x 820mm (L X P X

YAMÓVEIS41

300

634,51 903 5

30,00

UNID42 Carteira universitária anâtômica, g6ç9s16 se6 YAM

dimensional de 470mm de largura X 300mm
de altura, assento com dimensional de
41omm de píofundidade ê 465mm de largura
sistema de ÍlxaÇão por parafusos, estrutura
conÍeccionada em tubo industrial com costura
O19 x 1,5mm para suporte da prâncheta e
fixação do encosto, curvada mecanicamente
com grau de inclinaÇão do encosto, assento e
prancheta conforme noÍma especííca, pernas
em tubo oblongo medindo 16 x 30 x 'l,smm,

estrutura com tratamento antl conoslvo e
fosfatizante por imersáo, pintura eletrostática
a pó epóxi na cor branca curada e
polimerizada em êstufa a 210'C, sapatas de
contato ao piso para proteção da pintura,
porta livros fechado nos três lados com
abertura frontal para colar objetos sendo seu
drmensional total com abertura de 120mm
sob assento, prancheta anatÔmica dotada de
dois porta canetas sendo um posterior no
centro e outro inferior direito, lateral direita da
píancheta com curvatura para uma maloÍ
ergonomia, dimensionais 340mm de largura e
560mm de comprimento, prancheta com
altura total de 700mm até o chão e assento
com alturâ total de 450mm até o cháo,
assento medindo 410 x 465mm. encosto 410
x 300mm, porta-livros mêdindo 372 x 339

ranchetas medindo 560 x 340mm

IS

x167mm,

908,10

PC. Bernârdo Cotlho de Almcida, n't63, Centro,São Bernsrdo' \t,{, CEP: 65.550-000
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todos confeccionada
inJetado na cor azul.

em polipropileno

43

Moveis planejados para adequaÇâo do
espaÇo fisico, em MDF de 18mm madeirado
de alta qualidade, com acabamento com Íita
de borda em PVC rígido de 1mm, incluindo
todas as ferragens e montagem no local
estabelecido pela contratante.

YAiiIÓVEIS t\,13 32
10 238,r l

327 632
)z

44

Moveis planejados para adequaÇão do
espaÇo fisico, em MDF de 30mm madeirado
de alta qualidade, com acabamento com fita
de borda em PVC rígido de 1mm, incluindo
todas ferragens e montagem no local
estabelecido pela contratante.

YAMôvErs M3 32
13.520,e 2 432.659

,84

VALOR TOTAL RS I1.308.935,4ó (Onze
milhões, trezentos e oito mil, novecentos e

trinta e cinco reais e quar€nta e seis centavos)
I t.308.9
35,46

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada [se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo dopartamento
de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descrrmprimento
das condições estabelecidas.

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

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

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

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

ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto
deste €dital e não a eximirá das penalidades a que está suieita pelo nâo cumprimento dos prazos e demais

condições âqui estabelecidas;

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

PC. Bernârdo Coelho de Almeidà, n" 863. Centro.Sâo Berncrdo - lla, CuPr 65,550-0011
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6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administraçâo no trabalho, plevistas nas

normás regulâmentadoras pertinentes;

6.7 - t-iscalizar o per[eito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integr rlmente, os

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

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausênciâ ou omissão de fiscalização de sua

parte, pelos danos ou prejuizos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adolür todas as

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições

legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentadai

6.10 - 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da 0rdem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que vetrham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - NotiÍicar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do obieto;

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

liquidação e qualquer obrigação. Esse íato não será gerador de direito a reajustzmento de preços ou a

atualização monetária;

7.6 - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento ântecipado;

8.1 - 0 pagamento será efetuado até 30 diâs após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela

Secretaria responsável;

8 2 - o contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal,/fatura' descriçâo do item

fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão dev,ilvidas ao

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o

pagâmento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FoRN ECEDoR/CONTRATADO das suas responsabrlidades e

obrigaçôes, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - 0 Contratante não efetuará pagamento de tÍtulo descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem

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

t'C. Bêrnârdo Coclho de Almcidâ. n" l!63, ('entÍo,sáo Berrârdo - ilIÀ, ( [P:65.550-000

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.
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8,6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores parâ outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9.1 - 0s preços registrâdos manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Atit, admitida a

revisão no caso de desequilÍbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - 0s preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no

mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta

e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

fornecedor, mediante correspondência, reduçâo do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracâssada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,

nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,

cabendO rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caSo de fracasso na negociaÇão.

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

inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

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

situações;

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

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste

Regisiro de preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xtl, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) 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 razoes de interesse público devidamente demonstradas e justiíicadas;

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

10.2-ocorrendocancelamentodopreçoregistrado,ofornececlorseráinformadoporcorrespondência,a
qual será iuntada ao processo administrahvo da presente Ata'

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação ser'á feitâ

por publicação no;ornãl Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a pa'1ir da

última publicação.

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

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Pí. Bernârdo ('oelho de Àlmcidâ, n'863. C€ntro.Sâo Btrnsrdo - \Í^. ( EP: 65'550-000
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1.0.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessârão todas as afividades do Fornece( r)r, relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo crit,rrio, poderá

suspender a sua execução e/ou sustâr o pagamento das faturas, até que o Fornece(:r)r cumpra
integrâlmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

aJ Por decurso de prazo de validade;

11.1 - 0s preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais cotno; custos

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, tr balhistas,

seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.

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

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 d a Lei 8.666193, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

à) atraso até 05 [cinco) dias, multa de 020lo (dois por cento);

b) a partir do 6e [sexto) até o limite do 10q (décimo) dia, multa de 040/0 (quatro por cento),

caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11e (décimo primeiroJ dia de atraso.

72.2 - Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, l. lll e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou

pârcial do àbleto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Saúde

poderá, garaniida a prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10o/o (dez por cento) sobre o

valor adjudicado;

L2.3 - Se a adjudicaúria recusar-se a retirar a nota de empenho iniustificadamente ou se não apresentar

situaçâo regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á âs seguintes

penalidades:

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

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

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

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentaçâr) falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, nào mantiver a proposta' ialhar

ou-Í.uràu. na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, gar.rntida

prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinc(' ânos

e, se fo. o caso, o Município de são Bernardo solicitará o seu descredenciamento do cadastro de

Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lt't;

P(. Bcrnardo (lo€lho de Âlmeidâ, n'Ii63, Centro,Sâo BcÍnsrdo - Nl'{' CUP: 65'550-000
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12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da atura a que

fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1%o (um por cento) ao mês. Caso a contrata(:it não tenha

nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á conct Jido o prazo

de 05 (cinco) dias uteis, contados de suâ intimação, para efetuar o pagamento da multa, apó; esse prazo,

não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente p 
' 
ra que seja

inscrita nâ dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança ,udicia da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçâo dos evenluais danos,

perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

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

da intimaçâo por parte da Secretariâ Municipal de Saúde, o respectivo valor será descontado ,los créditos

que estâ possuir com a secretaria Municipal de saúde, e, se estes não forem suficientes, , valor que

sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do

MunicÍpio;

12.8 , Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência

da inÍimaçâo, podendo a Administraçâo reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la

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

13.1 -- As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da forma

legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominaçôes aplicáveis.

Proceguo )CI)à"0àX.
,- -- o-^. { á.(rVtttcr,_g .,1J

14.1 - As desDesas decorrentes das contrataçôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços' correrão

" 
.onrl a" dotâçào orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a âderir a prirsente Ata,

ás quais serão elencadas em momento oportuno:

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

| - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por Íntermédio de lavratura de termo

aditivo a presente Ata de Registro de Preços'

ll.Vinculam-seaestaAl.aparafinsdeanálisetécnica,juridicaedecisãosuperioroEditaldePreBào
El"t.ôni.o ISRP ne.020/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classiíicadas'

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

financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura'

16.1 - As partes contratântes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo' Estado do M"]111":::*"
iá.p",untL para dirimlr qualsque"r questões oriundas do presente contrato' inclusive os casos omtssos'

;;;';;";;;".". ser resol'iào' pela via administrativa' renunciando a qualquer outro' por mais

privileglado que seia.

PC.BernardoCoelhodeAlmeidr.n'863,(]entro,SãoBernârdo-}lÂ.(:EP:65.550.000
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