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PREFEITUR{ MUNIC|pAL DE sÃo BERNARDo
ESTADO DO MARA:"JHÃO

pRÂÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N'862 - cENTRo - sÀo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRÁTM Nq. nq 2022048 - CPL-SB/MA

VALIDADE; 12 [doze) meses contados a partir da data de sua publicaçâo no Diário Oficial da União
ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPI
sob o nq, 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nq 572348 e do CPF nq 182.609.183-15, RESOLVE, registrar
os preços da empresa: T D0 REGO LIMA EIRELI, CNPI:27.357.462 /0001-17, sediada na Rua Doutor Área
Leão (Zona Sul), n0 849, casa B, Centro, Teresina - Piaui por intermédio de seu representante legâl Sra(a)
THIAGO DO REGo LIMA, portado da carteira de identidade na 2436880 SSP/PI e do CPr': 018.225.723-72
nas quantidades estimadas na seção quâtro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classiRcação
por elas alcançada por item, atendendo as condiçces previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, suieitan,l,).se as partes às normas constantes da Lei na.
8.666/93, Lei no. "10.520/2002 Decreto n0 10.024/19, Lei Complementar ne .723 /2006 e suas alterações, e
em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 Registro de Preço pâra futuro fomecimento de kits escolar e projetos pedagógico, para atendimento
da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contrataçôes nas quantidades
estimadat podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação 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 qualquer órgão ou
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipâis de órgãos públicos,
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa
consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do reéistro 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 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
estabelecidag optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitâtivos
registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados nâ Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e
ainda o quantitativo decorrente das adesões à atâ de re8istro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na atâ de registro de preços para o órgão gerenciador e

PC. B€rnardo Co€lho d€ Almeida, n'863, Centro,SÂo Brrnsrdo - MA, CEP: 65.550-000
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PREFf,ITURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHAO

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

CNPJ:06'125389/0001-88

para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que'

àevidamen"te comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente
desde que

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Pref€iturã Municipal de São Bernardo - MA

3.2 - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contãdos a pârtir de sua publicação no Jornal 0ftcial

do Estado/MA.

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

4.1. - O preço a quantidade e a especificação dos sewiços ou produtos regiskados nesta Ata encontram-se

indicados na tabela abaixo:

KOALA

O INFANTILCUAR EDEKIT SCOLOTEL II

TOTALUMTQTDMARCANR DISCRIMINAÇÂO

11.250,003,753000UNDFABER
CASTELL

APONTADOR ESCOLAR SIMPLE
deposito, laminas em aço temPerado

S sem

fabricado em lástico cores sortidas

3,206000UNDMERCUR

BORRACHA, branca,

fabricado em bonacha natural, macia,

tamanho minimo de 3lúl xTmm,produto

tipo escolar,

não tóxico, l' ualidade -

39 000,0013,003000TILIBR"{ T]ND

CADERNO BROCHURA 48 F

PEQUENO, CAPA DURA Cademo

brochura pequeno (li4), capa dura, 48

folhas, cosruradas, 23 pautas por página- as

linhas devem ser coincidentes em ambas as

faces. Especificações: - Dimensões: 144

mm de largura X 203 mm de altura. -

Miolo: Papel offset branco, gramatura 56

gramas por metro quadrado. - Capa e contra

capa em papelão 697 gln' ? cor lisa ?

revestido com papel off-set 115 g/m'z -

Acabamento com costura reforçada -
Cantos conforme padrão do fabricante - O
miolo não deve ultrapassar a capa em

nenhum ponto. Deverão constâr as

informações abaixo relacionadas: - 48

folhas - Formato 14 cm X 20 cm - NBR

15733:2012 - Nome do fabricante

OLHAS.

53 400,0017,803000T]NDPEPPER
CADERNO DE DESENH
espiral capa variada e flexivel, formato

275x200mm.48folhas.

O eartografia

4

12.660,004.223000UND

COLA BRANCA, com no min

lavável, para uso escolar composiçâo;

resina de PVA, produto atóxico; pronto para

uso. alto teor de sólidos, a embalagem

deve ser de fonte sustentável PET

imo 909

frasco

5

PC,BcrnrrdoCoelhodeAlmeidr,n'863,Centro,SãoBernâído-MA'CEP:65'550-000

UND

I

2
I ,n.roo.oo



PÍoc..qJtSúSL
loltrr;6oó --.iuDíto;-3_,

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

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

1007o reciclado, fiasco retangular, bico

aplicador econômico com boca de I mm,

tampa com respiro, a vedação da tampa

deve ser eficiente para evitar o vÀzamento

do produto/evaporação. validade superior a

36 meses.

6

Dimensões aproximadas de 6,9mm de

diâmetro e l75mm de comprimento. Mina
centralizada de 4mm de diâmetro, formato
sextavado, não esfarela. resistente a

quebras. Corpo colorido e com fidelidade

entre a cor do vemiz e a cor da mina, fácil
de apontaÍ. Produzido com materiais
totalmente atóxicos, proporcionando
apontamento com formação de cavaco

contínuo e uniforme. Maior resistência a

quebra da mina. Inscrição no corpo do lápis
contendo a maÍca do fabricante.

SERELEPE UND 3000 5.63 16 890 00

7

LÁPIs cRAFITE, grafite inteiro sextavado,

com dimensões aproximadas de 6,9mm de

diâmelro e Çomprimento de 175mm. Mina
de grafite número 2, em material cerâmico,

resistente. que desliza facilmente sobre o
papel. Produzido com materiais totalmente
atóxicos e madeira 100%

reflorestada,proporcionando apontamento

com formação de cavaco contínuo e

uniforme. Maior resistência à quebra da

mina. lnscrição indelével no corpo do lápis,

contendo nome e marca do fabricante.

SERELEPE UND 6000

8

MASSA DE MODELAR para fazer
modelagem e qu€ possa ser pintada com
tintas acrílicas, PVA e guache, estojo com
12 cores e peso mínimo de lE0g, a base de

carboidratos de cereais, águ4 cloreto de

sódio, glúten, arom4 conservante, aditivos
e pigmentos, massa com textum
supermacia, excelente consistênci4 cores

vivas e miscíveis entre si, que não esfarela,

produto atóxico, não mancha as mãos, pode

ser reaproveitado, indicada para crianças a
partir dos 3 anos de idade, com validadç
mínima de 24 meses, com selo compulúrio
do INMETRO e conformidade com norÍna
ASTM D 4236. Número do lore e validade
deverão constaÍ na embalagem. Embalagem

com janela pam facilitar a visualização das

cores. Dentro do estojo as massas dcvem
estar envoltas em filme de PVC, celofane
ou olietileno

KOALA L]ND 3000 37 560,00

9 MOCHILA ESCOLAR LINA LND 3000 36.81 110.430,00

PC. Bcrnârdo Coclho de Almcidâ. D'863, Ccntro,Sío BerÍardo - MA' CtrP: 65.550-000

LÁPIS DE CoR caixa com 12 cores

'3s1'--
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PREFEITURA MUNICIPÀI, §E SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

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

CNPJ: 06'125'389/0001-88

Rubrica:

SERELEPE

CONFECÇ ESPERSONALIZADA COM O

DO MIJNICIPIO -em nYlon 600 ,bolso

fÍontal com zipper,bolso lateral telado,alças

LOGOTIPO

acolchoadas e a ustáveis

20.1ô0.003000 6,72tIIiDCIS

TESoURA ESCOLAR, Pontâs

arredondadas, com lâmina em aço inox, e

cabo de plástico resistente. com dimensões

mínima I lcm 4 %" (A

l0

322.890,00reenta salentos nov )mIS II oe toceIevlnte doStrezento e00890ALo'r RSRLO T
t_UF DN AMENTLESCO ARTKILOTE

TOTALUNITQTDUNIDMARCADISCRIMINAÇÃON"

15 000.003,754000
APONTADOR ESCOLAR SIMPLE
dcposito, Iaminas em aço temPerado,

S sem

fabricado em lástico, cores sortidas

25.600,008000

FABER
CASi EI-L

MERCUR

BORRACHA, branca,

fabricado em borracha natual, macia,

tamanho minimo de 3l ÚlxTmm,produto

tipo escolar,

não tóxico ualidade -

2

24.840,006,214000LNIT)JANDA IA

CADERNO DE CALIG
brochura 40 folhas. Conforme ABNT NBR
15236:2020-segurança de artigos escolares.

Apresentaçâo certificação TNMETRO ou

lado emitido por laboratório especializado.

conforme ABNT NBR 15236:2020-

RAFIA, V4

escolaresdese

104.640.0026,164000lrNlDTTLIBRA

CADERNO UNIVERSIT
96 folhas,pautado e margeado frente e verso

com capa e conlracapa dura.' Dimensões

mínimas: 200 mm de largura x 275 mm de

altura.
Miolo: papel offset, branco de 56glm'

.Capa e contracapa duras: papelão 750glmr

revestido em papel couchê 1l5g/nti com

guarda em oflset com gramatura mínima de

m-75

O,espiralado,

4

25 600.003.208000L,INIDCIS

CANETAS ESFEROGRAFI
escrita média, ponta de tungstênio; coÍpo

sextavado em plástico transparente, com

orificio para respiro lateral; carga removível

não rosquead4 tampa cônica ventilada e

tampão supeÍior de pressão; protetor

plástico entre carga e o corpo da caneta;

tamanho com tampa de aproximadamente

l5cm; embalagem com

identificação do produto e data de validade

de no minimo 2 anos a contar pela data da

CA _ AZIJL.

enlre caixa com 50 unidades

dados de

5

2.340 000.396000UND

TE, grafite inteiro seÉavado,

com dimensões aproximadas de 6,9mm de

diâmetro e comprimento de l75mm. Mina

LAPIS GRAFI

de fite número 2 em material cerâmico,

6

PC. B.rnrrdo Coêlho d. Alm.idr, n" 863, C'drro.Slo B'rnrrdo - MA' CEP: 65 550-000

I
LNID

UNID 3,20
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PREFf,ITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÀRDO
ESTADO DO MARANHAO

pRÁÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N'E62 - cENTRo - sÃo BERNARDoMA
' 

CNPJ: 06'125389/0001-E8

Íesistente, que desliza facilmente so

papel. Prcduzido com materiais totalmente

àtóxicos e madeira I00oó

rçflorestada,proporcionando apontamento

com formação de cavaco

uniforme. Maior resistência à quebra da

mina. Inscrição indelével no corpo do lápis,

ntendo nome e marca do fabricante

bre o

co

continuo e

147 240.0036.814000LINID
PERSONALIZADA COM O LOCOTIPO
DO MUNICIPIO -em nYlon 600 ,bolso

frontal com zipper,bolso lateral telado,alças

acolchoadas e ustáYeis.

ESCOLARMOCHILA

7

7.M0.004000LI}N IDWALEU
UADA, polietileno

acrílico transparente 30cm,

ximadamente 4mm de e

e/ou
com

RFGIJA GRAD

ess
8

2.2a0.000.574000UNID
flexivel confeccionada em

brochuna,capa
atóxico.

TABUADA ESCOLAR.
9

35,1.580uâtro mil uinhentos e oitentâ reasec n itauerezen eos.580 0T RSL 543Á RLO TO
L IIUND MENTLAIJoKI ESCTLOTE

BAHIA AR I
CRAFICA

TOTALI.INITUNDMARCAN DISCRIMINAÇÃO

15 000.003754000UNIDFABER
CASTELL

APONTADOR ESCOLAR SIMP

deposito, laminas em aço temPerado
LES sem

fabricado em lástico cores sortidas.

25 600,003,208000UNIDMERCUR

BORRACHA, branca, tiPo escolar,

não tôxico ualidade -

2

224.080.0056 024000

CADERNO GRANDE CAP

MATÉRIAS, 200 FOLHAS ; dimçnsões

mínimas: 200 mm x 275 mm; Miolo: PaPel

offset, branco,gramatura apÍoximada de

63grs; Capa e contracapa em papelão com

no minimo 780g/m', revestimento em papel

coche brilho com gramatura de l20g/mr.

Espiral: arame revestido em nylon preto ou

A DURA. IO

branco 1.20 mm

25 600.003.208000UNID

UNDJANDAIA

CIS

CANETAS ESFEROGRAFICA -
escrita médi4 ponta de tungstênio; corpo

sextavado em plá§tico transparente' com

orificio para respiro lateral; carga removível

não rosqueada; tampa cônica ventilada e

tampào superior de pressão: protetor

plástico entre cajga e o corpo da caneta:

tamanho com tampa de aproximadamenle
l5cm; embalagem com

identificaçâo do produto e data de validade

de no mínimo 2 anos a contar pela data da

AZW,

caixa com 50 unidades

dados de

4

3120,000,398000UNDLAPIS GRAFI ÍE, grafite inteiro sextavado,

com dimensões a roximadas de 6 9mm de5

PC. BGrtrrrdo Coelho de Àlm.idr, n" t63, C'ntro,Sio Beínrrdo _ MA' CEP: 65 550-000

CONFECCÃO

1,76

QTD

fabÍicado em bonacha natural, macia,

tamanho minimo de 3lÚl xTmm,produto
I

SERELEPE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

pRÂÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N'862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-EE

diâmetro e comprimento de l75mm. Mina
de grafite número 2, em material cerâmico,

resistente, que desliza facilmente sobre o
papel. Produzido com mateÚais lotalmente
atóxicos e madeira 100%

reflorestada,proporcionando apontamento

com formação de cavaco continuo e

uniforme. Maior resistência à quebra da

mina. Inscrição indelével no corpo do lápis,

contendo nome e marca do fabricante.

6

MOCHILA ESCOLAR
PERSONALIZADA COM O LOGOTIPO
DO MLNICIPIO-em nylon 600,bolso
frontal com zipper,bolso lateral telado,alças

acolchoadas e aiustáveis.

LINA
CONFECÇÕES

4000 36,81 147 240.00

7

p56gn 6p,4p,1r4prL+, potietileno
acrílico transParente 30cm,
aproximadamente 4mm de espessura:

e/ou
aom WALEU L,ND 4000 1.76 7.040,00

TOTAL DO LOTE lV R$: 4.17 uâtrocentos e uarenta e sete mil e seiscentos e oitentâ reia§ .1.í7.680

LC)TD E K I T ES CoL R liDUCA () D F: Jo ENS E AD U L1()S

II'EM DISCRIMIINAÇÃO MARCA T,I}iD QTD LINIT TOTAL

APONTADOR ESCOLAR SIMPLES sem

deposito, laminas em aço temperado,
FABI]R

CASTE t,L
LIND

fabricado em lco coÍcs sortidas

2

BORRACHA, branca, tipo escolar,

fabricado em borracha natural, macia.

tamanho minimo de 3l x2l xTmm,produto
não tóxico, l" qualidade -

MARCUR UND 2000 320 6.400,00

CADERNO GRANDE CAPA DURA. 1O

MATÉRIAS. 200 FOLHAS ; dimensôes

mínimas: 200 mm x 275 mm; Miolo: Papel
offset, branco,gamatura aproximada de

63grs; Capa e contracapa em papelão com

no mínimo 780g/m', revestimento em papel

coche brifho com gramatura de l20g1m'.
Espiral: arame revestido em nylon preto ou

branco 1,20 mm

JANDAIA U\D 56,02 56.020,00

4

CANETAS ESFEROGRA-FICA - AZUL.
çscrita média, ponta de tungstênio; corpo

sextavado em plástico transparente, com

orificio para respiro lateral; carga removiYel
nâo rosquead4 tampâ cônica ventilada e

tampão superior de pressão; protetor
plástico entre carga e o corpo da cançta;

tamanho com tampa de aproximadamente
l5cm; embalagem com dados de

identificação do produto e data de validade
de no mínimo 2 anos a contar pela data da

entre caixa com 50 unidades

CIS 2000 3,20 6 400,00

2000 039 780.005
L IS GRAFITE, grafite inteiro sextavado,

com dimensões ximadas de 6 9mm de

PC. Bernrrdo Coelho de Àlmeidr. n'863, Centro,Slo Berorrdo - MA' CEI': 65 550-000

UND

| ,^o.ooI
1000

1000

UND

SERELEPE I '*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

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

diâmetro e comprimçnto de l75mm. Mina
de grafite número 2, em material cerâmico,

resistente, que deslizâ facilmente sobre o
papel. Produzido com materiais totalmente
atóxicos e madeira 100%

reflorestada,proporcionando apontamento

com formação de cavaco continuo e

uniforme. Maior resistência à quebra da

mina. Inscrição indelével no corpo do lápis,
contendo nome e marca do fabricante.

36.810,001000
36.81

LINA
CONFECÇÔES6

MOCHILA ESCOLAR
PERSONALIZADA COM O LOCOTIPO
DO MUMCIPIO-em nylon 600,bolso
ftontal com zipper,bolso lateral telado,alças

acolchoadas e ustáveis

1.760,001000UNI)WALEU
REGUA GRADUADA,
acrilico transparente

roximadamente 4mm de

polietileno
30çm.

e/ou
com

ural
7

1t 1.920VALOR TO'I AL DO LOTE V RS: I I 1.92 ccnto e onzc mil novecento§ e vinte reâls
t.237.070,00Vâlor Total dos Lotes lI, lII, ÍV E V R$: l'237.070'00 (um milhão duzentos e t

reals

rinta e sete mil e setenta

Lotel-PROJETOaEDA ICO

T]ND
VAI,OR
TOTAL

VALOR
UNITOTDMARCAESPECIFICAÇÃOITEM

264.000.00r 7.600,00t5
PAE

EDITORAKIT

BIBLIOTECA LER E SONHAR .
ISBN: 978-85-5558-189-2. acervo

composto por I20 liwos, Baú em

MDF, Caminhas Empilháveis e Pufs
atende as creches e I nfantil

464.750.0025 18.590.00
PAE

EDITORA

EDUCAÇÀO - 978-85-e8558-65-3 -

baseado nos 4 pilares da educação: o

aprender, o fazer, o ser e o conviver.
Acompanha 180 liwos, Fantoches,

Fantasias e Móvel em MDF. formulado
para atender aos alunos do Infantil e

Fundamental

BIBLIOTECA M VEL PILARES D

,,

5 r9.000.00t0 17.300,00
PAE

EDITORAKIT

Projeto Pedagógico - Brinquedoleca -

ISBN: 978-E5-98558-54-7 Acompanha
45 livros variados acondicionados em

conrâiner plástico de alta resistênci4
kit com brinquedos educativos,play-
ground, toca 3xl com bolinhas, tapete

€m EVA, cavalo pula-pula, puffs

infláveis.

r7r.,170.00t0 17.t47,00PAE
EDITORA

KIT1

Projero Pedagógico - Inclusoteca -

ISBN: 978-85-98558-42-4.
Acompanha livros e lars com

PC. B€rÍsrdo Coclho de Àlmeids, r" 863, CeÍ iro,Slo llernârdo - MA, CEP: 65 550"000

CADASTRO DE RESERVA

I

UND

1.76

I

KIT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNARDo cot LHo os ALMEIDA N" 862 - cf,NTRo - sÃo BERNARDo/MA
' CNPJ: 06'125389/0001-88

texturizados. sonoros, braile, liwos

técnicos para auxílio aos educadores,

kit com brinquedos que trabalham a

estimulação e móvel personalizado

livroscaracteres ampliados,

fabricado em MDF

114.750.00s7.375.00PAE
EDITORAKIT

Projeto Pedagógico - EsPaço

ltinerante - tSBN: 978-85-9

4.Acompanha 2040 livros variados'

renda pantográfica de l8mts':. kit de

brinquedos Pedagógicos. mesas e

çadeiras, contâineres de material

Cultural
8558-55-

lástico resistente.

71.540,25r68,31425EDITORA
DCL]ND

Nas trilhas dos sonhos e encantos de

Lobato - Volume I - ISBN: 978-ó5-

87101-14-9
6

68.173.65r68,33405EDITORA
DC

Nas trilhas dos sonhos e encantos

Lobato - Volume 2 - ISBN: 978-65-
de

87101 - I 5-6
7

68.341.98r 68.33406EDITORA
DCUNDLobato - Volume 3 - ISBN: 978-65-

encantos deNas trilhas dos sonhos e

87101-16-3
8

73.728.54168.33EDITORA
DCLND

Nas trilhas dos son

Lobato - Volume 4 - ISBN: 978-65-
dehos e encantos

8710 r -17-0

80.293.41168.33177EDITORA
DCUND

Nas rilhas dos sonhos e encantos

Lobato - Volume 5 - ISBN: 978-65-
de

87101-18-7

8.416,50168,3350EDITORA
DCUND

Nas trilhas dos sonhos e encan

tobato - Livro do (a) professor (a) -

ANOS INICIAIS (1" AO 5" ANO)

tos de

ISBN 978-65-87101-46-0

1l

77 .095.11168.33458EDITORA
DCUND

Nas trilhas dos sonhot e "n"-tot 
d"

Lobato - Volume 6 - ISBN: 978-65-

87101-93-4
12

96.789,75168.33575EDITORA
DCUND

Nas trilhas dos sonhos e encantos

Lobato - Volume 7 - ÍSBN: 978-65-
de

87 tlt -92-'1

80.798.40r68.33480EDITORA
DCUND

Nas trilhas dos son

Lobato - Volume 8 - ISBN: 978-65-
ncantos dehosee

87101-94-l
74.401,86168,33412EDITORA

DCLNI)
Nas trilhas dos sonhos e encantos de

Lobato - Volume 9 - ISBN: 978-65-

87101-95-8
l5

6.713,20168.33,10F,DITORA
DCT,NDLobato - Liwo do (a) Professor (a) -

ANOS FtNAts (6' AO 9" ANO)-
N:978-85-8479-109-5

Nas trilhas dos sonhos e encantos de

]SB

t6

2.240.282,68
VÀI,OR TOI'AL DO I,OTE V R$:2.240.282,68 idois milhõe" e duzcntos i quarenta mil e duzentos e

is e sessenta e oito centavosoitentâ e dois reâ
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PREFEITURA MUNICIPAI, DE SÃO BERNARDO
ESTADo Do M {RANHÃo

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

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 - 0 prazo mâimo para entrega será diário conforme solicitâção e pedido efetuado pelo departãmento

de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

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

as especihcações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento

das condições estabelecidas.

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

obrigam a atender prontamente, bem como dar ctência mediatamente e por escrito, de qualquer

anormalidade que verihcar quando da exêcução dos âtos 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 cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá

ser alegada .o1nà.oúuo de força maior pâra o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto

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

condições aqui estabelecidas;

6,5 - Comunicar imediatámente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço' conta

bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas

normas regulamentadoras pertinentes;

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

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

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em.?so de ausência ou omissâo de fiscalização de sua

parte, pelos danos ou prejuízos-causados por sua culpa ou dolo, deyendo a contratada adotâr todas as

mediââs preventivas, áom frel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições

legais ügentes;

6,9 - Fornecer os produtos, conforme estiPulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

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

7,1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

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

PC. B.rtrrrdo Co.lho d. Alm.idr, n'tó3, Centro,Sío Bcrnardo - MA, CEP: 65 550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARA\HÃO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ÀLMEIDA N'E62 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125389/0001-88

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratâda, tod:r e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

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

liquidaçâo 
" 

qu"iqr". obrigação. Esse fato não será gerador de direito a rearustamento de preços ou a

atualização monetária;

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

7.7 - Fiscalizâr a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

g.1 - o pagamento seÉ efetuado até 30 dias após a emissão da nota 6scal devidamente atestada pela

Secretaria responsável;

8.2 - O Contrâtado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descriçâo do item

fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua propostâ de preço'

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas nor::- fiscais em faturâs, estas serão devolvidas ao

fornecedor, para as neceisárias coireções, com as informações que motivaram sua reieição' sendo o

pagamento realizado após a reapresentaçâo das notas fiscais em faturas'

g.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante nâo efetuará pagamento de Útulo descontado, ou por meio de cobrança em banco' bem

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

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores pãra outrâs praças serão de

responsabilidades do Conratâdo.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida.a

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

determinação municipal, àabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado'

9.2 - Os preços registrados que sofierem revisão nirl poderão ultrapassar os preços praticados no

mercado, mantendolse a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta

e aquele vigente no mercado à época do registro;

g.3 - caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao

fo.necedo., mLdiá.,te Ãrrespondência, redução do preço registrado, de forma a adequáJa'

g.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar,

nos termos da legislação vigente, e pàlo pt"ço da primeirâ, as demais empresas com preços registrados'

cabendo rescisãoãesta 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

PC. Berneído Coclho de Alm€ids, n'863, Centro,sio Bernardo - MA, Cf,P: ó5 550-000
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CNPJ: 06.1253E9/0001-88

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

situações;

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

Preços;

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

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, xVIl e XVIU do art. 78 da Lei8.666193;

c) em quaisquer hipóteses de execuçâo total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente

deste registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados rlo mercado;

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

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

1.0.2 - 0correndo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a

qual será juntada ao processo administrativo da presenie Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita

por publicação no Jornàl Oficial do Estado/MÀ considerando-se cancelado o preço registrado a partir da

última publicação.

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

Prefeitura, facultando-se a estâ neste caso, a aplicação das penalidâdes previstas no Edial'

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

ao fornecimento do item,

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativâ de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das futuras, até que o Fornecedor cumpra

integralmente a condição contratual infringida.

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

a.) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos

diretos e indiietos, tributos incidentei, taxa de administrâção, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

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

Preços,

PC. Bernârdo Coelho de Àlmeids, n'863, C.otro,SÂo B.rtrsÍdo - MA, CEP: 65 550-000
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12.1 - O descumprimento injustificado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, suieita à

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguintei

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

b) a partir do 6a (sexto] até o limite do 10e (d,rc!mo) dia, multa de 0470 (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a panir do 11q (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançôes cominadas no arL 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adiudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de
Administraçâo poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 100/o (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até 1070 (dez por centoJ sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratâr com o Município de
São Bernardo, por prazo de até 02 (doisl anos, e,

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

12.4 - A licitânte, adjudicatáriâ ou contratada que dei>;ar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçâo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, Rcará impedida de licitâr e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de

Fornecedores do Estâdo por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que
fizer jus, acrescida de juros moratórios de 10lo (um por cento) ao mês. Caso a conratadâ náo tenha
nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Munrcipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento 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 Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem â adjudicatária da reparação dos eventuais 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 úteis, contados
da intimação por paÉe da Secretaria Municipal de Adr, inistraçâo, o respectivo valor será descontado dos
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de r Cministração, e, se estes não forem suficientes, o

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 intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
devidamente informada para a apreciação e decisâo superior, dentro do mesmo prazo.

totta:í:1L--
0.r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO - SÃO BERNARDOMA
CNPJ: 06.125389/0001-88

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serâo objeto de processo judicial da forma
legâlmente preústâ, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14,1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão
à conta de dotâção orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente At2,
às quais serão elencadas em momento oportuno:

I - Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - Vinculam-se a estâ Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisâo superior o Edital de Pregão
Eletrônico ISRP np.037/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

IIt - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operaçâo

financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

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

competente para dirimir quâisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos,
que não puderem ser resolvidos pela via administr?tiva, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente vias de igual teor e forma

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede forma do ArL 60 da Lei

8.666/93

23 de setembro de 2022.
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15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
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