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ERRATA DA ATA DE REGrsrRo oE pREÇos N.. 024/2022. pREGÃo ELETRôNrco sRp N'027/2022 PRocESso aDMlNlsrRÂTlvo
N". Nô 2022032 - CPL

ERRAÍA oA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos No. o24t2oz2. pREcAo ELETRôNrco sRp No 02712022 PRocESSo ADMlNlsrRATlvo
Nô. no 2022032 - cpl. puBuCADA No DtÁRto oFtctAL iDoM), DtA 14 DE JUNHo DE 2022, EDrÇÃo N' 446, FoLHAS N" 1í a 23. oNDE
sE LÊ NA TABELA N", ESpECtFtcAÇoES, UNTDADE, ouANltrAnvo, vALoR uNrrARro. LÉR-sÊ AGoRA coM MAls ul\rA coLUNA

COM I!,1ARCA OA EN.tPRESA. ABAIXO A REPUBLICAÇÃO DA ATA,

AÍA DE REGTSTRO DE PREçOS N".024t2022

PREGÃo elernôttco sRP N" 02712022

PROCESSO ADirlN|§TRATIVO N'. n" 2022032 'cPL

VAUDADEi 12 (dozê) mesês contados â partir da data de sua publicação no Diá.io OÍicial da união ou do Eslado do Ma.anhão ou do

municipio de Sáo BernardortlA

pelo presente tnstrumento, o Muntcipio de Sâo Bemardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura lrunicipal, localizada na

praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o n".06.125.389/000'1-88, represenlado nesle alo pelo gestor responsável

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédutâ de ldentidade n'572348 e do CPF n" 182.609.'183-'15, RESOLVE, Íegistrar os

preços da empresa: yAI\rOVElS COMERCIO E SERVIÇOS ÊlRELI, CNPJ: 30.747.369/0001-23, sediada na Av. JeÍonimo de Albuquerque

iíaianhao n" 337 Bequimão São Luis - MA, CPE: 65.063-395, poí intêrméoio de seu represenlante legal S(a) Cipriano Amorim Cadastro,

portado(a) portador dâ cârteaÍa nacionat de habiliiação n" 00225292029 - DENTRAN/MA e do CPF n'4'18.55S.303 nas quântidêdes estimadas

na seçáo quatro desta Ata de Regrstro de PÍeços, de acordo com a classiíicaçáo por elas alcanÇada por item, atendendo as condições

prêvistas no instrumenlo convocátório e as constantes desta Atâ dê Registro de Preços, soieitando_sê âs pêrtês às normâs constântes dâ Lêi

nó. 8.666/93, Lei no. 10.520/2002, Decrêto no Í0.024i19, Lei complemêntâr n'.12312006 e suas alteraçõês' e em conÍorm dâde com as

disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1..t - Registro de preço para fuuro Fornecinrento de inatérias p€rmanentes comuns para atendimento da Prefeitura Munacipal de São

8eínardo/[il4.

1.1..i - Este instrumento não obriga aos ÔnGÃOs E ENÍIDADES a Íirmarênr contrataçôes nas quanlidades estimadas podendo ocorrer

licitaçóes especilicas para aquisição do(s), obedecidas a le3islârião peÍinente. §êndo assegurada ao detentoí do íegistro a preíeÍênciâ de

Íornecimento, em igualdade de condições

2. ADEsÁo DE oRcÃos NÁo PARflc|PANTES

2.1 - A Ata de Registío de PÍeços, duÍanlê sua vigência, poderá ser utilrzada poí qualquer óÍgáo ou entldâde da Adminisfação indusive

autarquias federais, estadúaas ou municipais de crgãos públ,cos, estâtais ou âindà de iegime Próprio que não tenhâ participâdo do cêrtame

licitâtório medianle previâ consultâ ao órgãô gerenciadoí.

2.2 - Os órgãos E sntidade§ que não participaram do regislro dÉ prêços, quando deseiarem fazer uso da Ata de Rêgistro de Preços, dêverão

manifestar 
-seu 

inleressê junto ao órgáo geíenciador da Alá, para quê este indique os possíveis foínecêdores e respectivos preços a serem

praticádos, obedecida a ordem de clâssificaÉo

2-3 - CabeÍá ao ÍornecedoÍ benoficiá.io da Ata de Rêgist,o Cê Preços, observâdas as condiçõês nela e§tabelecidas, optar pêla aceilaÉo otr

náo do Íomecimento, andepêndentemente dos quantiiativos registrados em Ata, desde que o fornecimento nâo preiudique as obrigaçôes

anlerioimente assumidas

2.4 -As aquislçõ6s ou contrataçóes adicionais, náo Doderão êxcêdêr, porórgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento)do§ quantitalivos

.egistrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigêncLa, e ainda o quantitalivo decorrente da§ adesÕes à ata de registro de preço§ não
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poderá excêdêr, nâ totalidade, ao dobro do quantitativo de câdâ item registrado na ata de reg stÍo de preços para o órgáo gerenciador e para

os órgãos pêrUc pantês. indepêndentêmênte do núrnêro de órgãos não pârticipantes que, desde que devidamêntê comprovada a vantagêrn ê o
cumprimento das exigências da legislaÉo vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

3.1 - O gerencramento deste instrumento caberá a PreÍeitura Municipal de São Bernardo - l\,rA

Fdha
!+rrhrica

3.2 - A Presente Ata terá validade de 't2 (doze) meses, contados a partk de sua publicação no JoÍnal Oficial do Estado/MA.

3.3- A Secretaria participante desta Ata de Registro de PÍeços é a Secretaria Municipal de Administração;

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quantidade e a especiÍicação dos serviços ou produtos Íegrstrados nesta Ata encontram-se indicados nê tabela abarxo

ESPEC]FICACOES I\,IARCA UNID. OU
ANT

VALOR

úNr

Aímáno êm aço chapa 24 mêdindo 1980 x 900 x 400 com pratelêiras YA|OVEIS UNID 70 1.670.62

intemas reguláveis. coníeccionadas na chapa 24 com 02 poÍlas

indivlduais conlendo maçanela e chaves.

2

3

A.mário em aço meclindo 1600 x 72O x 32O com prateleÍâs internas YAÂ,4ÓVEIS

requláveis. coníeccionadas na chapa 26 com 02 portas individua§
contenoo maçaneta ê chave,

Armáro tipo arquivo em âço coÍn 04 gavetas para pesta suspensa,
gavetês com trilho teless5pic! coniêccionadas na chêpa 24 con
tratamento ânte íerrugem e pinlurâ êm epóxi, contendo Íechadura e

chaves.

YAi,4ÓVEIS

Estanle de aço chàea 24 .om 06 prateleiras com reforço Ômega
mêdindo 1980 x 900 x 300mm.

uNlD 70 1.550.94

uNtD 70 1.785.15

YANiôvEts uNtD 70 615,78

uNtD 10 742.49Estaôte de âço chapê 24 com 06 pralêlêi.as com rcfoÍço Ômegâ, YAMÓVE|S

medindo 1980 x900 x 400mm.

6 RoupeiÍô de aço OB pofiâs, corrl estâmpâ nas ponas' pêrmltindo

vent láçáo. Fechamento com pitâo pará cádeaoo, carênagêm protetiva,

prntuía texturizada eleÍostática a pô, nredrndo 1A20 x 625 x 420ínm,

com capacidade estimada de 15kg por compart rnento

YA[,4óvEts uNlD 70 1.423.77
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7

6

s

10

11

12

Roupeto de aço 12 poÍtas, @m estampâ nas portas, peÍmrtindo
vêntiláçãô. Fechemenlo com pitão pâra câdeado, cârenegem pÍotettva,
prntuía textunzada elêtrostáticâ a pó, medrndo 1820 x 925 x 420mm.
com câoacidadê ê$imâdâ dê 1skg por compan mentô.

Roupeiío de âço 16 portas, com estampâ nas portss, permrtindo

ventrlação. Fechamenlo com pitáo parê cadêado, cerenagem plolêtLva,

prntuía lextunzada elelÍoslálicâ â pó, medindo 1820 x 1225 r 420mm,

com capacidad€ eslimadâ de 1skg poÍ mmpartrmêíto.

YAMÓVEIS

YA[,{óvÊrs

YAMóvErs

YAMÓVEIs

YAI\4OVEIS

uNrD 70 2.028 50

uNlD 70 2.650.25

uNtD 70 517.49

uNlD 70 865.68

uNro 70 1.12s.80

uNlD 70 1.395,42

uNlD 250 415,60

Érocesso:0o â,iÂ30
F0lha: 8-+Ai_
Rubrica: f-

Longârina, com 02 lugâres encosto com dimensionâl de 470mm de

lârgura X 300mm de altura, assento com dimensiônal de 410mÍn de
proÍundldade e 465mm de lâígurâ sistema de ÍxâÇão por pâraíusos,

Estrutura enl aço com tratamento tÍatado anli feÍrugern e pintlrÍa

eletÍo§áticá epóxi.

Longâíina, com 03 lugares, encosto com dime.sional de 470mm de

larguÍa X 3o0mm de altura. assento com dimensronal de 4i0mín de
píofund dade e 465mm de largurâ srstema de fixaçâo poí paÍafu§os,

Estrutuía em âço com tÍatamento trâtado ânti íerÍugem e pinllra

eletrostática €póxi.

Longarine, com M lugeres, enco§to com damensional de 470mm de

larguÍâ x 30omm de alturâ, assento com dimensional de 410Ínm de

profuM dade e 465mm cie laÍgurâ sistemâ de ÍixaÇáo por parafusos,

Estrutura em aço com trâtemento hatado anti íenugem e pintura

elekostàtica epóxi.

Longaina. corr 05 lugares. encosto com dimerlsional de 470mm de

lâÍgurâ x 300mm de âltura, a§sento coín dimenslonal de 4l0mm dê

proÍunddade e 465mm de lãrgura sistema de ílxação por parafusos,

Estrutuía em aço com lÍetamênto trâlado ânli ferÍuqeín ê pintuía

eletro§ática epóxi.

13

'14 Cade!? flxa êspuma inietada anatôm§a. revestidâ tecido Basê em tubo YAMOVEIS UNID 250 421'68

4t24

YA[,1ÓVEIS

Câdê ra íixa ânatÔmica em PVC rígido com encosto com d mensional de YAMÓVEIS

47omm de largura X 3oomm de altura. âssento com d mensonal de

41omm de proÍundidade e 465mm de larguÍâ sistema de fixâção poÍ

peraÍusos EstÍuuÍa em tubo de âço 7/8' chapa 18 com vátâmento anti

feííugem e pint!ía eleÍostática epóxi.
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l-ülha 1
Rubíicâ:

J.

15

'16

17

19

20

21

de êço rrm trâtamento anlilerrugem e pintuÍa eletrostática eúxi.

Caderra lpo "sêcretafla", qiralória, ssm braços, assento e encoslo eÍn YAÀ,íÓVEIS

espuma n,eleda, reveslidâ em couro ecológico. báse giratóriâ em âço
com câpa de nylon e rodízios duplo em nylon,

Cader€ tipo "opeÉcional', giralóna, com braços tipo T regulável,
âssênlo ê encosto em espuma njetadâ ânâtômicâ, revêslidâ êm couíô
emlóqico de alta qualidade, base girâtóía com rodilos duPlos em

YAMÓVÊIS

Cade râ trpo 'Diretor", giratória. coÍn braços tipo corsa em PU, assento e

encosto em êspuma rnjetada analômicâ, lêveslróa em couro êcolôgico
de alta qualioade, base giratória com rêlax e rodízios duplo êm nylon.

YAMOVÊIS

Cader.a tlpo 'Presidente", giratória, com braços tipo cotsa efir PU,

âssento e encosto êm êspuma injêtêdâ ânatômica, rêvestida em coulo
ecológrco de alta qualidade, base gíatória com relâx e rodízios dt/dos

YAMÓVEIS

Mesâ em À/DF de 18mh duda Íace. com Pé ÍerÍo duplo sinples com YAI,4ÓVEIS

tratame.lo anle Íeírugem, pintura eletrostálrca epóxi, medadas

apÍoximadas 1000 x600 x740 Mlü.

Mesa eÍr MDF de 18mm dupla face, com Pé ferÍo duplo srmples com

tratamento ante íêíugem, pinlura elelrostática epóxi, corÍl 02 gavelas e

chaves. .nedidas aproximadas 1200 x600 x740 Ml\,4. Ivarca Yamóveis

YAMÓVEIS

Mesâ êín [,lDF de 18mm duda fâce, com Pé íêno duplo s mple§ com

lratam6ato antê feÍugenr, p ntura elefostáticâ epóxi, com 02 gâvelas e

châves. medidâs apÍoximadâs 1500 x6O0 x740 MM. I\,1ârca Yâmóveis

YAMÓVEIS

M€sa om íorma d€ L dinâmica coníeccionada em MDF de 30mm dupla

Íace, podendo ser moniada em ambos os lados com Painel na mesma

cor do MOF, com 02 gavelas e chavês, rnedidâs aproximâdas 1500 x

1500 x 600 x 740 lVM. MâÍca Yamóveis

uNtD 250 645_42

uNtD 150 776.00

uNlD 150 1.427.22

uNtD 80 1.577.63

uNlD 100 570.35

uNlD 100 676,70

uNtD 100 793.05

22 YAMÓVEIS uNlD 50 1.511.a4

5t24
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23

24

25

26

27

29

Aímáro bêixo oe À,iDF de l8mÍr com 02 portâs e chaves, êm mader€
dê (l\4DF), com acabamenb em fita de borda. revestimento superor êm

laminado melâminico de âlta pressáo com o acabamento lextunzâdo,
pralele ra regulável inlemâ. portas com dobred çás nox. puxadores em

nylon, r.ed ndo 900 x 750 x 400mín-

Aamáío aho de l\rDF de 18mm com 02 porlas e chaves, enr madeiÉ de

{MDF), com âcâbamenlo em fÍtia do boÍda. Íevestimento supêrior em
laminado melamínico de alta pressào com o ecebaÍrento texturizado,
pratêlêirãs reguláveis inloma, portas com dobradiçâs inox, ê puxaooíes

de nylon. medindo 1800 x 800 x 400mm,

Aímário misto alto de MDF de 18mm com 02 ponas ê chaves, em

mad€irâ de ([rDF), com acabam€nto em lita de borda. rêvestimento
supeÍior em lâmrnedo melaminico de alta píessão com o acâbamento
textuÍizado. prateleiras Íeguláveis rnteana e e)derna, poatas com
clobÍâdiças inox, e pu)€doÍes de nyon, medindo 1800 x 800 x 400mm,

YAMÓVEIS

YA[,ÔVEIS

YA[4ôvEts

YÀNIOVEIS

YAMÓVEIS

uNtD 50 1.078,00

uNrD 50 í.555.00

uNtD 50 1.48f .25

uNtD s0 1.116,40

uNtD 50 1.837.46

uNtD 50 4.348,11

Mesa redonda pera 05 câdeiras, conÍeccionadâ êÍn MDF de 30mm dupla YAMÓVEIS

Íace, podendo ser montâda em âmbos os lados, com Painel na mesma
.,.,r do MDF medindo '1200 x 740 irM.

Mesa retãngulâr pâre 10 cadeirâs, confeccjonadê em À,iDF de 30ínm YAMÓVÉIS

duplâ íace, podendo ser montada em ambos os lados, com Pé palnel na

mesma cor do [,,lDF. medindo 2400 x 1000 x 740 lVN.'|.

Bâlcão Íêtangular para .êcêpção confeccionada em lÚDF de 30mm

dupla Íace, podêndo ser montada em ambos os ladcs, conr pé palnel na

mêsmâ cor do Í\,lDF. medindo 1800 x 1100 x 600 r 740 IúM.

Bêbêdouro lndustrial elélÍico coÍn bândêia apârâdorâ de aço inoxidávêl
.Írm 03 tornêkâs. frenle: 60 cm, laierâl: 65 om, alturâr 1,30 cm,

Condensa(;o: ar fcrÇado, ârmâzonagem de água, reÍrigeracja: l00lilros,
compressor heÍrrêtico: 1 /5.

Bebedouro lhduslrial êlétr c! com bandeja apaÍadoía de âço inoxadâvel

com 05 tomeiras, frenle: l4O cm, lateÍal 39 cm alturâ: 115 cm,

CondeflsaÉor ar forçado. aÍmazenagem de áOua ÍefÍigerada: 150 lifos,

30 YAr,4óvEts uNlD 60 5.452,89

6124
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31

32

Mesa para refeatório com bêncos para I Lugares, tampo em MDF 18MM,
reveslrdo êm Íormplast. Medindo aproximadãmenie:2,00 comprimento Í
0,80 Profundidade x 0,73,Altura. Fitâ de boÍda no tamoo e bancos
Pintuaa clos tubos em eÉx na coÍ Ciiza

Quadro Branco com porta pincel, conleccionado em IVDF e reveslido de YA[4ÓVÊ|S
loÍmica ultra, medlndo 3000 x 1200mm com estruturâ de froTdâ e
parafusos para fxar.

YAMOVEIS

YAMÓVEIs

YAMÓVEIS

YAMOVEIS

YAMóvÊrs

uNtD 50 2.378,10

uNlD 20 1.n44 02

Conj. 200 1.568.85

Coni 200 3.002,70

Conj. 2OO 4.855,24

Coni. 2OO 952,75

v33

3.1

35

36

ConjiJnto êduca9áo infantil coloído, composto por01 mesa 70 x 70cm e
04 cádêiíâs colorem PVC rigido padráo FNDE. estruture em tubo de âço
7/8, tampo dupla Íace em MDF de lBmm color, com acabâmento el.r, íita
dê borde flexivel na cor das caderras, estrulura em tubo âço mnl
lralamen'o anle ÍerÍugem. p'nlurà eletrostátruê epoxi,

lúesa infantil hexagonal eslrutura em aço tratado e pintura eletÍostálica
êpóxi. ássento e encosto coloridô (conjunlo dê C6 mesas com lampo em
lúDF de 15mm reveslido em ambas as Íaces, com 6 cadeiías fixa

colôridâ em À,{DF de 6mm), MDF dê 6 ê lsmm dupla fac€ color, com
coluna central em aço crm trâtemento ante íerrugem, pinlura
eletrostáticâ epóxi.

Mesa rnfônül hexagonal esirutura em aço tralado e piírlura eletrostática
epóxi. assento e encosto colorido (conjunto de 06 mesas em I\,'|DF de
l8mrn revesüdo em ambas as fac€s, com 6 cadeiras Íixa bâse em aço
com trâtaÍnenlo anie íêrrugem e assênto e encosto em PVC íigido
padrão FNDE), MDF de 18mm dupla face color, com coluna cenlral em

aço com tratamento anle íêrugêm, pintúra eletÍosláticá êpóx.

Conjunlo pêra Professor (01 Caderra + 0í Mesa) para professor, nos
pádíôês estabeleodos pelo FNDE. Mesa com Jempo em madeirâ

âglomerada (MDF), com os c€ntos aÍredondados, revestimento s!perior
em lânrnado melarninico de alta prêssão com o acôbamenlo texturizado
coÍ CINZA. revestimento infeíor em lamrnado melâminlco de bâixâ
pressão com o âcâbamento na cor BRANCA e aÍixado à eslÍutuÍa com
pâraíusos de 5,0mm de 6 x 45mm de comprimenlo, Íodâ estrulurâ enl
tubos deaço carbono laminâc,o a Ííiocom trâtâmento ântifeíLlginoso por

Íosíaüzação. Porta livros em Polipropileno puro de matéria PÍima
recrclâoa ou recúperada, afir€do à eslrutura por rebites de repuxo com
4,0mm de O x 10mm de comprimento e com o símbolo internaconal da

Reciclagem. Ponleiías e sâpalas em Polipropileno copolímeío viígêm
afrxado por meio de encâ xe. Coluna ê trêvessa longitudional em tubo
oblongo 29x58mm (CH '16), lravessa supeíioÍ em tubo O '1%^ (CH 16) e
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pés coníeccronados em iut)o O 1 'A ICH 16). Câdeira com Assenlo êm

PolipropÍêno copolÍrhêrô vÍgêm moldadoe injetado anâtomicamentê ou

com a opção em compensado analômico nroldado a quente com no

mln,mo sete lamrnâs ê efrxâdô à êslrúura por reb(es dê repuxo com

4,8mm de O x 12mm de côrrprimento. Toda estrutura enr tubos de aço
cârbono laminâdo a ío com Yâtamenlo antiíerruginoso por fosfetizaçáo.
Ponterras, sapatás e e§pâçedores do assento em Polipropileno

copolimero virgem, com o símbolo lnternacionêldâ reciclâgem ê aÍixado
por m€ro de encârxe. EslÍuturâ tubulâr 20,7mm

Coniunto escolar CJA3 mm m6sa em tanlpo em m3deÍa aglomêrada
(MoP), com os cantos áÍedondados, êspessura 18mm com

rêvêstimento superior em lemrnâdo melaminico de elta pressáo conr o
âcábâmênto teíurizado coÍ ClNzA, afixado à estrulura com paraíusos

dê s,OmÍn de A x 45mÍn de mnrpnmento. Pona lwos cm polip.opileno.

afixado à esaulura poÍ íebites de repuxo com 4-0 mín de O x T0 mm de

comptimenlo e som o simbolo intelnâcional da reqclâgem. Pontearas e

sãpatâs em polipíopilêno copdimero vrÍgem aíixado poÍ meio d€

encaixe. Coluna e ttavessa longitudinal êm tubo oblongo 29 x 58 mm

{CH 16), tÍávessa supêíioÍ em lubo A 1 y. (CH 16) e pés

conleccíonados em llbo O 1 %" \CH 16). Drrn€nsóes aproximadas:

CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; CâdeiÉ íixa com êslÍuluÍa em

tubo de aço assento e encostoem polipropilenoe afixado à estrutuaa Por

íebites de repuxo. Em poliprcpilêno copolímetro viÍgem. mm o simbdo
intemacional de recrdagem e arixado por meio de encaixe. Éslrutura

tubular O 20,7 mrn (CH 14) Dimensô€s aproximadas: CJA_03: Encosto

396 x 198mm Assenlo 400 x 3'1omrn. altura âte o assento 350mm

YAMOVEIS

Conjlnlo escolâr CJA M. mesa com tampo em madeiía aglomerada

(MDP) com os cantos âríedondâdos, espêssura l8mrn com

revesrrrenlo sLper,oÍ em la'nrnaoo melarrinlco de alla pÍessáo cor o

acabamento teíurizédô cor CINZA, aÍixado à eslÍutura com paraÍusos

de s,OmÍn de g x 45mm de comprimento. Porta livros êm poliprop eno'

aÍixado à estrutlra poÍ rebites de íêpuxo com 4,0 mm de O x 10 mm de

crmpnmento e com o simbolo inteínacionalda reciclagem. Ponteiíâs e

sapata§ €Ín polipÍopileno copolimero virgem aílxado poÍ meio de

encaire. Coluna e tÉvêssa longiludrnal em lubo oblongo 29 x 58 mm

(CH 16), tÍavessa supedor em lubo O 1 y; (CH 16) e pês

conÍêccionados eír tubo O 1 %" ICH 16). Drmensõês aproximadâs:

CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x M4 ÍnÍn: Cadeira: Assento e Encosto em

Polipropileno e âfxâdo à esttutuía por rebiles de Íêpuxo Em

poliprcpileno copollmetÍo virgem, com o simbolo intemaclonal de

Íêclclegem e âÍi)Gdo pôr mêio de êncâixe. Estíutuíâ tubular O 20,7 mín

(CH 14). Dimensões apÍoximadas: CJA{4: Encosto 396 x 198mm,

assênro 400 x 350mm. Altura alê o âssento 380 rnm.

YA[.{óvEls

Conjunto escolaí cJA 05, mesê coÍn tampo em madeÚa aglomeradâ YAMÓvEls

(MDP) com os cantos aÍedondados espêssura 18mÍr com

Rubrica: l-
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Coni. 600 966,20

Conj. 600 992,61

Conj. 600 1.001,42
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revesnmento s!perioÍ em lâmrnaoo melaminrco de alta pressão com o
acabamento teíuflzado coí CINZA, êfxado à estrut ra com pêraíusos

de 5,0Írm de O x 45mÍn de compÍimento. Porlâ lLvros em polipíoplleno,

âíixâilo à estruturã por rebites de repuro côm 4.0 Írm de O x 10 mm de

comprimenlo e corn o simbolo rnternacionâl da rêciclagem. Ponlêiras e

sapatas em polpropileno copolímero vúgem âírado por meio de

encáate- Coluna e tÍavessê longitudtnal em tubo oblongo 29 x 58 Írm
(CH 16), travessa superior em tuho O i 'l {CH 16) e pés

confeccionados em lubo O 1 %' \CH 16). Dlmensões aproxamadâsi

CJA-05 (L x P x A) 600 x 450 x 710 ínmi Cade ra: As§ento ê Encosto ênl

Polipropileno e afixado á estrubra por rebites de repuxo. Em

poliproprleno copdimêho vrrcem, corn o simbolo ifternâcronal de

íecclâgem e afixado por mero de encaixe. EstrutuÍa tubulêí O 20,7 mm
(CH l4). Dimensôes âproximadas: CJA{s: Encosto 396 x 198mm

Assenlo 400 x 3gornm, Allura até o assento 430 ínm.

Coniunto êscolar CJA 06. mêsâ coÍn tâmpo em ínâdêira aglomerâda
(MDP), com os cantos aÍÍedondâdos, espessura 18mm com

aevêstamento superioí em lemtnado melâminico de âlta pressão com o

âcrbâmênto texturzado cor ONZA. âÍixâdo à eslÍutura com parafusos

de 5,Omm de O x 45mm de comprimênto. Portâ livros em polipropileno

âfixâdo à estrutura pol rebiles de rep,lxo conr 4,0 mm dê O x 10 mm de

comprimenlo e com o sÍmboio rnternâoonal dâ rêciclagêm. PolltêÍas e

sâpatas em polrpíopaleno copolÍmero vlrgem âíixado por meio de

encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 rnm

(CH 16) traves6a supeÍior em lubo O 1 Ya iCH '16) e pés

..nfeccionados em lubo O 1 %" (CH 16). Ormensóes aproximadas:

CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mmi CadeLra:Assento e Ercosto ern

Polipropileno e âfixado à eslrulrrre por rebites de repuxo Ern

poliprop leno copolimeto virgem. com o srmbolo inleÍnaconal de

recrclagem e aÍlxado pot melo de encaixe. EstrutuÍa tubular O 20 7 mm

(CH 14). Dimensóes âproximadas: CJA{6: Encosto 396 x 198mm,

Assento 4OO x 43omm, Allura âté o assento 460 mrn

Ru'oriea:__.,1Ç__. -

4A

41 l\,4esa Escolar paía cadeiíanles nos pedrÔes €stâbelecldos pelo FNDE

iFundo Nacronalde Desenvdvlmento da Educaçào ) Íesiste rte e pÍátca

àoniec,c,onaoa err tuOf Íêveslclo na Íace suDeÍioí em laminaoo de âltâ

oressào e lace rnlerror com contíâ capa, ooÍdos com í la de PVC 3mÍÍr

azul, Estrurura coÍrposla poÍ líavessas lnÍêíio'es êm luDo de aço

àt.1/2?. ,upe"or". e, O1.1/4? e colunas 29 x 58mln. prntura epóxi pó

Itso bílhante. Bêndêlâ poíia lÚíos êln polipropileno orlza Acabamento

com saoatas e pont;Ías azuis' Dimensóes apÍoxirnadas de 900 x 600 r
820mm(LxPxA).

Carleiía unrversitária ânatómica' encosto com dimensionâldê 470mm de

lârouÍa X 3o0mm de altura. assento com dimensronal oe Á10mm de

oriunaraaae e 465mm dê lâÍgJra s'slêma de lixâção poí pdÍaÍusos'

l.i*trra mfeccionaaa em lubo tnduslíial LorÔ coslu'3 O19 \ 1 5mm

"r- **u" dâ pÍâ'cheta e llxâÉo do encoslo :uNadâ

;;cânrcãrenle com gra- dê i,rdinaÇão doencoslo' assento e píancheta

lonio-. norru 
".p""itica, 

pemas em tubo oblongo rred'ndo 16 x 30 x

T5.4, 
"",|.u,u,, 

com tÍatamento anti coríosivo e fosfâlizanle poí

iáeJo. prntura êtetÍostatica a pó epóxi na cor brânca cLrrada e

ooltmenzaoa €m eslLfà a 210'C saDaÉs de contalo ao pÉo paÍâ

ãàr""ao o" pintu'a. pona h,/ro5 íecr:ado 1os tás lados cor abelJ'a

iótJ para cola, oo.etos sendo seu ütmensional lolal com aoeÍluía de

YAMôvEts Conj. loo 1.020.15
0

YAMôvEts uNlD 2oo 908,10

YAI,IÔVEIS UNID 634.51300
042
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43 YA[rôvEtS rv3 32 10.238,51

YAMOVEIS tv3 32 13.520.62

5. DA ENfREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados confoamo lermo de referência do Edital de forma fracionâda (se necessáno) ê coníorme

Íorem solicitados pelo setor competente

5.2 - O prazo maxirno para entrega será diârio conforme solicitaçáo e pedido efêtuado pêlo departamento de compras da Preleitura Municipal

de Sâo BeÍnardo - MA.

6- DAs oBRlcAÇoES DA coNÍRAÍaDA

120mm sob assento prancneb anatômica dotade de dors porla canelas
senclo um postedd no cêntro e outro infenoí drrerto, lâlerâl drrêtla da
prancheta com curvalurâ parâ uma maior ergonomia. dimensiona6
34omm de lalgurâ e 560mm dê compnnrenlo, píânchetâ com alluratolel
dê 70omm até o dlão e assento com âltura total de 450mm âté o chão,
âssento medindo 410 x zl65mm, encosto 410 x 300mm, porta-livros

medindo 372 t 339 x167mm, pranchetas medindo 560 x 340mm, iodos
conf€c.ionadâ êrn pollpropileno inielado na cor azul.

Moveis planejâdos paÍa adequaÉo do espaço físico, ern MDF de 18mm

mâdeirado de alte qualidade, com acabanlento com ítâ de borda êrr

PVC ríg do de 1mr., incluindo iodas âs fenagens e monlagem no local

eslâboleodo pelâ contaalanle.

Àíoveis plâneiados para adequaçáo do espaço fisico, er. MOF de 30mm

madeirado de aha qudidade, com acabaínento com Íle de boda eÍn

PVC rigrdo de ]mm, induindo lodas íenagens e montagem no local

eslâbel€cido pela conkatante.

6.1-ExecutaroÍomecimentodentrodospadróesestabelecido§pe|aPrefeiluraMunicipal,deacordocomasespecificaçôesdoedital,
,""pon"àuifL"nao-"" poí eventuais prejuizo§ decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas'

6.2-Prestarosesclarecimentosqueforem§olicitado§pelaPreÍeilulaMunicipal,cujasreclamaçõesseobrigamaatende.prontamente'bem
como dar ciência mêdi"t"r"nt" " 

por 
""Jritol 

J" q"ãrq*i 
"n"^aidade 

que veriíicai quando da execução dos ãtos de sua rêsponsâb'lidade;

6.3-PronloveÍlodososmeiosnecessánosàgarantiadaplenaopeíacionalidadedoíomêcimenlo,inclusiveconsideíadososcasosdeqÍeve
ou paralisação de qualquêr naturêza;

6.4-Afaitadequaisqueíitenscujofornecimentoincumbeaodeteordopreçoregistrado,nãopoderáseralegadacomomotÚodeforçâ
mâior pârâ o âtÍaso, má execuçao ou inex-J,-rúo àos serviços otjelo deste editil e náo a eximirá das penalidadês a que está suieitâ pelo náo

"urnpri."nto 
do" pr"ros e demais condiçôes êqui estabelêcidas:

6.5 - Comunicar imediatamentê a prefeitura Municipal qualquer alteraçâo ocorÍida no endereço, clnta bancária e outras iulgadâs n€cesúdâs

para o rêcebimento oe correspondênclâ,

6.6-Re§peitareÍazercumpriralegislaçãodesêgurançaeAdmlnistraçãonotrabalho,previstasna§normasregulamentadoraspertinentêsi

6.7-FiscalizaroperfeitocumpíimentodofornecimentoaqUêseobrigot],cábendo.lhe,integralmêntê,oSônusdêcoríêntes.TalÍ]scalizâçãodar-
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se-á independentemente da quê será exercida por êsla Preíeiturâ; Ru'orica: A-

6.8 - lndenizar lerceiros e/ou à píópria Prêfeiiura em caso de auséncia ou omissao de ÍiscalizaÇão de sua parte, pelos danos ou preluízos
causados por sua culpa ou dolo, devendo â contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observânoa às extgênciâs dâs
autoridades compelêntes e às disposições legais vigentês;

6.9- Fornecer os produtos, conÍorme esüpulêdo nêste edital e de âcordo com a proposta apresentada

6.10 - O at aso na execução cabêÍá penalidade e sançôes píevistas no item 12 da presente Ata.

7, DAs o.BR,GAçOES DA coNÍRAÍANfE

7-1 - Convocar a licitante vencêdora para a íetiíada da Ordem de Foínecimento dos atens registÍados,

7.2 - Fomecer à empresa a sêr contratada todas as inÍormações e esdarecirrentos que venhaín a ser solicitados relativam€nte ao objeto deste
Edital;

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

7.4- Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do újeto:

7.5 - Nenhum psgamento será eíetuado à êmpresa detentoÍa do registro, enquanto pendente de liquidaÉo e quâlquer obíigaçã0. Esse Íato
náo será geradoÍ de direito a reajuslamento de preços ou a atualização monetária;

7.6- Não haverá, sob hipótese âlgumâ, pâgamento antecipâdo:

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçóes assumidas pelo conlratado.

E. DOPACA ENTO

8.1 - O pagamento seÍá efetuado até 30 dias após a emissào da nota frscal devidament€ atestada pela Secretana responsável;

8.2 - O Contratadoíornecedor devsÍá indrcar no corpo da Nota FascauÍatura, descnção do item Íomecido. de acordo com o especificado no
Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguÍna irregularidade nas notas Rscais em fatura§, estas seráo devolvidas ao fornecêdor, para as necêssanas
correçôes, conr as informaçóes que molivaranr sua rejelção, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas Íiscais em fatuÍas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONIRATADO das suas responsabilidades e obrigaçôes, nem implicará acéitação

deÍinitiva do fomecimento.

8.5 - O Contrôtante náo efetuará pagamento de título descontado, ou çor meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados

com têrcê ros poÍ intermédio da operação de 'fâctoriíg";

8.6- As despesas bancárias decorrentes de transferêncra de valores pa.a oukas píaças seíâo de responsabilidades do Contratado

9. DO REAJUSÍAMENTO DE PREçOS

9.'l - Os p.eços registrados manter-se-ão inalterados p€lo periodo de vigência da presente Ata, admitida a Íev são no caso de desequilÍbrio da
equâção econômico ÍinanceiÍa inicial deste inst.umento a partir de determinaçào municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do pêícêntual

determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisáo náo poderáo ultÍapassar os preçls praticados no mercado, mantendo-se a diferençâ

percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquêle vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço .egistrado seja supêíioí à média dos preços de mercado. a PÍêfêiluÍa solicitará ao fornêcêdoí, mediante correspondênciâ,

rêduÇáo do preço registrado, dê forma â adêquá-la.

9.4 - Fracassada a negociâÉo com o pÍimêiro colocado a PreÍerturâ podêíá rêsclndiÍ êsta Atâ ê convocar, nos têrmôs dâ legislâçáo vigente, e

pelo prêço da prjmelrá, as demaas empresas com preços registrados, cabendo rescisão dêsta ata dê registro de pre@s e nova licitaçáo em

caso de fracasso na negociaçáo.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE RÉGISTRO DE PREçOS

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

11 t24

9.5 - Será considerado compalíveis com os de mercado os preços rêgistrados que forenr iguais ou inferiores à mâlia daqueles apuÍados pela

PrefeitLrra.



l§SN 27646483 | Ano XVI Êdíção - N! 479DOM - Sâo Bemardo, Sex, 29do J dê

Ficcesso: :lO :)àO
Folha._ BBa_auOrica:]il

a) Quando o íomecedor náo cumprir com as obrigaçõ€s constântes no Edilai e nessa Ata de Registro de Preçosi

b) Quando o fomecedor dff câusa a rêscisão administrativa da Nota de Emp€nho decorrentê destê Registro de PrêÇos, nas hipótêses

previslas nos incisos I a Xll, XVll e xvlll do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em quaisqueÍ hipóteses de execução total ou parcial da requisiçác/pedido dos produtos d6cor€nte deste registrc;

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

ê) por razóes de interêssê público devidamênte demonstrada§ e iuslifrcadas;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - OcoÍsndo cancelamento do preço registrado, o Íornecedor será informado por correspondência, a qual será iuntada ao processo

administrativo da presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou tnacessível o endêreço do fornecêdor, a comunicaÇâo seÉ feita por publicaçáo no Jornal Oficial do

Estado/MA, considerando-se cancelado o preço Íegiírado a partiÍ da úllima publlcaçáo.

10.4- A solicitação do ÍomecedoÍ para cancelamento dos preços Íegistrados pod€rá não ser aceiia pela Prefeitura, Íacultando-se a esta neste

caso, a aplicaÇão das penalidades pÍêvistâs no Edital.

10.S - Havendo o cáncelamento do preço registrâdo, cessarão todas as ativactades do Fornecêdor, relâtivas ao fomecimento do item.

10.6 - Câso a Preíeiturâ não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Atâ, a seu exclusivo cÍitério, poderá suspender a suâ exêcução e/ou

sustar o pagamento das Íaturas. até que o l-ornecedor cumpra integralmente a condição contÍatual lnÍringida.

10.7 - A Ata d€ Regrstro de PÍeço§ será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

11. DOS PREçOS

11,1 - Os preçO8 apresentados na propos'.a dêvem inclúir todos os custos e despesas, tais como: custos diíetos e indiretos, tribulos incidentes,

taxa de administração, seryiÇos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, Íretes, lucro e outros nacê§sários ao cumprimento integÍal do objeto

desta Ata de Registros de Preço§.

12- DAS PENALIDADES

12.1 - O desalmprimênto injusulicado das obôgações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput ê

§§ do art. 86 da Lei 8.6ô6/93, incidentes sobre o valor dâ Nota de Empenho, na Íorma seguinte:

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

b) a partir do 6. (s€xto) até o limite do 10e (dédmo) dia, multa de (N% (quatro por cento) caracterizandqse a inexecuçáo total da obígação a

partir do 11o (décimo primeiÍo) dia dê atraso.

12.2 - Sem prêiuizo das sanções coÍninadas no art. 87, l. lll e lv. da Lei 8.666/93, pela inexecução tolal ou parcialdo obj€to adjudicado. o

Municipio de Sá Bemardo, akavés da SecretaÍia Municipal de Saúde poderá, garanüda a prévia e ampla defesa' aplicar à contratada rnulta

dê até 1O% (dez por cento) sobre o valor adjudicado:

12.3 - Se a adludicatária recusaÍ-se a relirar a nota de empenho injustificadamente ou se nâo apíesentar situação regular no ato da feitura da

mesma, gaíantida pÍévia e ampla deÍesa, suieitar-se-á as seguintes penalidadês:

12.3.1. Mutta de até '10o/" (dez por cento) sobre o valoÍ adjudicado,

12.3.2. Suspensão temporária de paÍticipar de licitações e impsdimento de contratar com o l\'tunicipio de sáo Bemardo' por prazo dê até 02

(dois)anos, e,

12.3.3. Dêclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini§traçáo Pública Municipal'

12.4 - A licitânte, âdjudicatáriâ ou contratadâ que deixar de entíegar ôú apÍesentiaÍ documenlâção fâlsa exigida parâ o certame, enseiar o

aêtardamento da execuçáo de seu objeto, não manüver a proposta, ialhar ou fraudar na execiJçáo do contíato, comportar se de modo inidônêo

ou cometer Íraúde fiscal, garantida prévlae ampla deÍesa, ficaÍá impêdida dê licitaí e contratar com o Município pêlo prazo dê atê cinco anos e'

se for o caso, o Município de sâo Bernardo solicitará o seu descredenciamento do cadasto de Fornec€dore§ do Estado por igual periodo' sem

preiuízo da aÉo penai correspondente na forma da lêi;

12.s- A multa eventualmente impostá a contratada s€rá automaticamente descontada da íatura a que íizer jus, acrescida de juros moratórios
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dê 1olo (urn por cento)ao mês. Câso a cont.atada nâo tenha nenhum valor â recebeí dêste órgão da PreÍeituíâ l\y'unicipal de São Bêrnardo, ser-
lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimaçâo, para eÍetuar o ,agamento da multa, após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do lrunicipio, podendo,
áinda a Prefeitura proceder à cobrança Judiciâl da multa;

'12.6 - As multas prêvistas nestâ seÉo náo êximem a adjudicâtária da repârâção dos êvefltuais danos, perdas ou prejuízos que seu a1o punível
venha causâr ao Municipio de São Bemardo.

12.7 - Se a Contíatada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação po. parte da Secretaria
l\4unicipal dê Saúde, o respectivo valor seá descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria l\lunicipalàe Saúde, e. sê estes não
forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para jnscrição enr Dívida Aliva 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 intimaçao, podendo a
Administraçao Íecon§iderar sua decisáo ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a aprecia€o e decisáo suoerior. dentro do
mêsmo prazo.

13. DOS iUCITOS PENATS

13.1 - As inÍraçóes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da formê legalmente prev sta, a€m prejuízo das demais
cominaçôes aplicáveis.

€ 
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14.1 - As despesas decorrentes das contrâtaçôes oriundas da presente Ata de Registro dê Preços, correrão à conta de dotação orçamentária
do ano em curso, ou das demais que possêm vir a aderir a presente Ata, ás qüais serão elencadas em momento oportuno:

,5. DÁs olsPosrÇôEs FrrvÁrs

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

| - Iodas as alteraçôes que se fizerem necêssárias serão registradas por intermédio dê lavratura de termo aditivo â píesente Ata de Rêgistro
de Preços.

ll- Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de PÍegão Eletrônico ISRP no.020202'1 e seus
anexos e as propostas das licitanles classificadas.

lll - E vedado caucionâr ou utilizar o contEto dêcorrente do presentê registro parâ qualquêr operação financeira, sem prevra e expressa
autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

Ft'ocesso: Í{ ÍJ
Foiha:9*L
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16.1 - As panes contratantes degem o Foro da Comarca de Sâo BeÍnaÍdo, Estado do Maranhão, corno competente para dirimiÍ quaisquer
questões oriundas do presente contrâto, inclusive os casôs omissos, quê não pudêrem ser rêsolvidos pêlâ viê administrêtiva, renuncrândo a

qualqueÍ oulro. por Írais privilegrado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teoÍ e íorÍna para um só efeito legal, ficando uma

via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo - irA, 14 de junho de 2022

Prefeitura l\4unicipal São Bernardo

Francisco das Chagas Carvalho

YAMOVEIS COr\rERC|O E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ n" 30.747.369/0001-23

Cipriano AmoÍim Cadastro

CPF n" 418.559.303

Representante
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